
 

 

 

 

พระไตรปฎกศึกษา ๔๕ นาที 

 
สถาบันพระไตรปฎกศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

 

คำนำ 
 

พระไตรปฎก เปนคัมภีรที่บรรจุคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ทรงเทศนา

ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา มีเนื้อหาท่ีลึกซึ้ง กวางขวาง เมื่อนับเปนจำนวนเลม พระไตรปฎกภาษา

บาลีมีมากถึง ๔๕ เลม และที่เปนคูมือซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดำเนินการแปล

ไวเปนภาษาไทย ก็มีจำนวน ๔๕ เลม เชนกัน เรียกวาพระไตรปฎกภาษาไทย จัดเปนหมวดหมู ได  

๓ ปฎก คือ พระวินัยปฎก ๘ เลม พระสุตตันตปฎก ๒๕ เลม และพระอภิธรรมปฎก ๑๒ เลม อีกทั้ง

ตองศึกษาคัมภีรชั้นรอง คือ อรรถกถา และฎีกา ควบคูไปดวย จึงจะสามารถเขาใจขอความใน

พระไตรปฎกไดอยางถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

การท่ีชาวพุทธจะศึกษาพระไตรปฎกอยางละเอียดลุมลึก จึงจำเปนตองอาศัยศรัทธา ความ

เชื่อ วิริยะ อุสาหะ ความพากเพียรพยายามอยางย่ิง ที่สำคัญตองมีความรูดานภาษาบาลีเปนฟนฐาน 

จึงจะสามารถเรียนรูไดทั้งหมด ถึงอยางนั้น ก็ยังเปนความลำบากสำหรับกุลบุตรท่ีตองการศึกษาจดจำ 

หรือทรงจำไว เพ่ือนำไปประพฤติปฏิบัติ และเผยแพรตอ สถาบันพระไตรปฎกศึกษา ในฐานะ

หนวยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในดานการ

ปริวรรต แปล ศึกษาคนควาวิจัย และเผยแพรคัมภีรทางพระพุทธศาสนา เห็นความสำคัญในการศึกษา

พระไตรปฎกเปนอยางยิ่ง จึงไดดำเนินการจัดทำหนังสือคูมือศึกษาพระไตรปฎกแบบกะทัดรัด เขาใจ

งาย และสามารถนำไปใชไดจริง โดยเนนใหผูศึกษารูโครงสราง เน้ือหาสาระสำคัญในพระไตรปฎกทั้ง 

๔๕ เลม โดยยอ เมื่อชาวพุทธทั้งพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป ไดนำไปศึกษาก็จะเปนการปู

พ้ืนฐาน ปลูกศรัทธา และเพ่ิมพูนความเพียรพยามในการศึกษาในรายละเอียดของพระไตรปฎกตอไป 

หนังสือคูมือเลมนี้ เรียกชื่อวา พระไตรปฎกศึกษา ๔๕ นาที โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูศึกษาได

เรียนรูพระไตรปฎกเขาใจไดภายใน ๔๕ นาที เมื่ออานจบ สามารถจดจำโครงสราง สาระสำคัญใน

พระไตรปฎกไดอยางครบถวน และสามารถนำความรูไปตอยอดในการศึกษาพระไตรปฎก ๔๕ เลมได

อยางสมบูรณ 

สถาบันพระไตรปฎกศึกษา จึงหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือคูมือ พระไตรปฎกศึกษา ๔๕ นาที 

เลมนี้ จะอำนวยความสะดวกและเพ่ิมพูนศรัทธาในการนำไปตอยอดในการศึกษาพระไตรปฎกอยาง

ละเอียดรอบดาน ครบถวน สมบูรณ อันจะเปนการจรรโลงพระพุทธศาสนาใหดำรงม่ันคงในอนาคตสืบ

ตอไป  
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๒.๔ การสังคายนา ๔ ครั้ง ในประเทศไทย ๒๑ 
  

บทที่ ๓ ลำดับคัมภีรทางพระพทุธศาสนา ๒๓ 

๓.๑ คัมภีรพระไตรปฎก ๒๓ 
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๓.๓ คัมภีรฎีกา  ๒๖ 

๓.๕ คัมภีรโยชนา ๒๘ 

๓.๖ คัมภีรคัณฐิ ๒๙ 
  

บรรณานุกรม ๓๑ 

ประวัติผูจัดทำ ๓๓ 
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บทที่ ๑ พระไตรปฎก 
 

คำวา “ไตรปฎก” มาจากคำบาลีวา ติปฏก ติ = ไตร แปลวา สาม, ปฏก = ปฎก มี ๒ 

ความหมาย ไดแก ๑) ปฎก หมายถึง ตำราหรือคัมภีร เชน ในขอความวา “มา ปฏกสมฺปทาเนน อยา

ปลงใจเชื่อดวยการอางตำราหรือคัมภีร”๑ ๒) ปฎก หมายถึง ภาชนะ เชน ในขอความวา “อถ ปุริโส 

อาคจฺเฉยฺย กุทฺทาลปฏกมาทาย บุรุษถือจอบและตะกราเดินมา”๒ อันเปนภาชนะสำหรับใสรวมของ

ตาง ๆ เขาไว ในที่นี้ใชในความหมายวา เปนที่รวบรวมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่จัดเปนหมวดหมู

แลว โดยนัยนี้  ติปฏก หรือ ไตรปฎก จึงแปลวา คัมภีรที่บรรจุพุทธพจนและเรื่องราวชั้นเดิมของ

พระพุทธศาสนา ๓ ชุด หรือ ประมวลคัมภีรที่รวบรวมพระธรรมวินัย ๓ หมวด กลาวคือ ๑. พระวินัย

ปฎก ๒. พระสุตตนัตปฎก และ๓. พระอภิธรรมปฎก 
 

๑.๑ พระวินัยปฎก  

พระวินัยปฎก คือประมวลพุทธบัญญัติเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถี

ชีวิต และวิธีดำเนินกิจการตาง ๆ ของภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ พระวินัยท่ีเปนพุทธบัญญัติ แบง

ออกเปน ๒ สวน คือ  

สวนที่ ๑ ไดแก อาทิพรหมจริยกาสิกขา หมายถึงหลักการศึกษาอบรมในฝายบทบัญญัติหรือ

ขอปฏิบัติอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวเปนพุทธอาณา เพื่อปองกัน

ความประพฤติเสียหายและวางโทษแกภิกษุผูลวงละเมิดโดยปรับอาบัติหนักบาง เบาบาง โดยพระสงฆ

ไดนำมาสวดทุกกึ่งเดือน ท่ีเรียกวา ปาติโมกข  

สวนท่ี ๒ ไดแก อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึงหลักการศึกษาอบรมในฝายขนบธรรมเนียม

เก่ียวกับมรรยาทและความเปนอยูที่ดีงามสำหรับชักนำความประะพฤติ ความเปนอยูของพระสงฆใหดี

งาม มีคุณคา นาเลื่อมใสศรัทธายิ่งข้ึนไป จัดเปนหมวดธรรมได ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ มี ๓ คัมภีร 

คือ ๑. วิภังค ๒. ขันธกะ ๓. ปริวาร หรือจะแบงเปน ๕ คัมภีรตามมติของคัมภีรวชิรสารัตถสังคหะ๓ 

 
๑ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๗๔ 
๒ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๕๕/๑๑๑) 
๓ แบบที่ ๑ แบงออกเปน ๕ คัมภีร เรียกยอวา อา ปา ม จุ ป คือ 

๑. อา = อาทิกัมมิกะ คัมภีรที่ข้ึนตนดวยตนบัญญัติเปนตน (วินัยปฎกเลม ๑)  

๒. ปา = ปาจิตตีย คัมภีรที่ข้ึนตนดวยปาจิตตีย เปนตน (วินัยปฎกเลม ๒ และเลม ๓) 

  ๓. ม = มหาวรรค คัมภีรที่วาดวยขันธะใหญ ๑๐ ขันธกะ (วินัยปฎกเลม ๔ และเลม ๕)   

๔. จุ = จุลวรรค คัมภีรที่วาดวยขันธกเล็ก ๑๒ ขันธกะ (วินัยปฎกเลม ๖ และเลม ๗) 

  ๕. ป = ปริวาร คัมภีรที่วาดวยคำถาม - ตอบ ๒๑ หัวขอ 

แบบที่ ๒ แบงออกเปน ๕ คัมภีร เรียกยอวา ปา ปา ม จุ ป คือ 

  ๑. ปา = คัมภีรที่ขึ้นตนดวย ปาราชิก (วินัยปฎกเลม ๑)   
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คือ ๑. อาทิกัมมิกะ ๒. ปาจิตติยะ ๓. มหาวรรค ๔. จุลวรรค ๕. ปริวาร เรียกยอวา อา ปา ม จุ ป มี 

๘ เลม ดังน้ี 

๑.๑.๑ วิภังค วาดวยการแจกแจงหรือจำแนกสิกขาบทแบงเปน ๒ วิภังค คือ ๑) มหาวิภังค 

(ภิกขุวิภังค) ๒ เลม ๒) ภิกขุนีวิภังค ๑ เลม คือ  

เลมที่ ๑ ช่ือมหาวิภังค ภาค ๑๔ (อา = อาทิกัมมิกะ หรือ ปา = ปาราชิก) วาดวยความ

เปนมาของการบัญญัติสิกขาบทในภิกขุปาฏิโมกข ๑๙ ขอ ซึ่งอยูในระดับอาบัติหนักหรือความผิด

สถานหนักมี ๖ กัณฑ คือ ๑) เวรัญชกัณฑ ๒) ปาราชิกกัณฑ ๔ สิกขาบท ๓) สังฆาทิเสสกัณฑ ๑๓ 

สิกขาบท และ ๔) อนิยตกัณฑ ๒ สิกขาบท เนื้อหาแบงเปน เรื่องเวรัญชพราหมณทูลอาราธนาใหทรง

จำพรรษาอยูที่เมืองเวรัญชา เรื่องพระสารีบุตรไดกราบทูลใหทรงบัญญัติสิกขาบท เรื่องตนบัญญัติ 

พระบัญญัติ สิกขาบทวิภังค บทภาชนีย อนาปตติวาร และวินีตวัตถุ  

  เลมที่ ๒ ช่ือมหาวิภังค ภาค ๒๕ (ปา = ปาจิตติย) วาดวยความเปนมาของการบัญญัติ

สิกขาบทในภิกขุปาฎิโมกขที่เหลือ ๒๐๘ ขอ ซึ่งอยูในระดับอาบัติเบาหรือความผิดสถานเบา แบงเปน 

๔ กัณฑ กับ ๑ เรื่อง คือ ๑) นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท ๒) ปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบท ๓) ปาฏิ

เทสนียะ ๔ สิกขาบท ๔) เสขิยะ ๗๕ สิกขาบท และ ๕) อธิกรณสมถะ ๗ ประการ เนื้อหาแบงเปนตน

บัญญัติ พระบัญญัติ สิกขาบทวิภังค บทภาชนีย อนาปตติวาร และวิธีระงับอธิกรณ ๗ ประการ 

  เลมท่ี ๓ ชื่อภิกขุนีวิภังค๖ (ปา = ปาจิตตีย) วาดวยความเปนมาของการบัญญัติสิกขาบทใน

ภิกขุนีปาฏิโมกข หรือศีลของภิกษุณี ๓๑๑ ขอ แบงเปน ๖ กัณฑ กับ ๑ เรื่อง คือ ๑) ปาราชิกกัณฑ ๘ 

สิกขาบท ๒) สังฆาทิเสสกัณฑ ๑๗ สิกขาบท ๓) นิสสัคคิยปาจิตตียกัณฑ ๓๐ สิกขาบท ๔) ปาจิตตีย

กัณฑ ๑๖๖ สิกขาบท ๕) ปาฏิเทสนียกัณฑ ๘ สิกขาบท ๖) เสขิยกัณฑ ๗๕ สิกขาบท และ ๗) อธิกรณ

สมถะ ๗ ประการ  

บทบัญญัติของภิกษุณี มี ๒ กลุม คือ กลุมท่ี ๑ เรียกวา อสาธารณบัญญัติ หรือ เอกโตบัญญัติ 

เปนบทบัญญัติที่พระผูมีพระภาคทรงปรารภภิกษุณีสงฆ บัญญัติไวเฉพาะสำหรับภิกษุณีสงฆฝายเดียว 

๑๓๐ สิกขาบท ภิกษุสงฆไมตองรักษา และกลุมท่ี ๒ สาธารณบัญญัติ หรือ อุภโตบัญญัติ เปน

บทบัญญัติที่พระผูมีพระภาคทรงปรารภภิกษุสงฆบัญญัติไวซึ่งภิกษุสงฆพึงรักษาและภิกษุณีสงฆพึง

 
๒. ปา = คัมภีรที่ขึ้นตนดวยปาจิตตีย (วินัยปฎกเลม ๒ และเลม ๓) 

  ๓. ม = มหาวรรค คัมภีรที่วาดวยขันธะใหญ ๑๐ ขันธกะ (วินัยปฎกเลม ๔ และเลม ๕) 

๔. จุ = จุลวรรค คัมภีรที่วาดวยขันธกเลก็ ๑๓ ขันธกะ (วินัยปฎกเลม ๖ และเลม ๗) 

  ๕. ป = ปริวาร คัมภีรที่วาดวยคำถาม - ตอบ ๒๑ หัวขอ 
๔ คำยอวา วิ.มหา. ๑ 
๕ คำยอวา วิ.มหา. ๒ 
๖ คำยอวา วิ.ภิกฺขุนี. 
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รักษาดวย ๑๘๑ สิกขาบท เน้ือหาแบงเปนตนบัญญัติ พระบัญญัติ สิกขาบทวิภังค บทภาชนีย 

และอนาปตติวารไปตามลำดับแตละสิกขาบท รวมถึงวิธีระงับอธิกรณ ๗ ประการ 

  ๑.๑.๒ ขันธกะ วาดวยการจัดสิกขาบทเปนหมวดหมู มี ๒๒ ขันธกะ ๓๘๖ หัวขอ แบงเปน 

มหาวรรค  ๑๐ ขันธกะ และจูลวรรค ๑๒ ขันธกะ มี ๔ เลม คือ 

เลมที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑๗ (ม = มหาวรรค) วาดวยสิกขาบทนอกพระปาติโมกข คือ

ระเบียบขอบังคับทั่วไปเก่ียวกับความเปนอยูและการดำเนินกิจการของภิกษุสงฆตอนตน มี ๔ ขันธกะ 

๑๔๖ หัวขอ คือ ๑) มหาขันธกะ ตอนวาดวยเรื่องสำคัญ มี ๖๗ หัวขอ เชน เหตุการณในสมัยที่ตรัสรู

ใหม ๆ จนถึงอนุญาตใหมีการอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา ๒) อุโปสถขันธกะ ตอนวาดวย

อุโบสถ มี ๓๙ หัวขอ เชน เรื่องการแสดงธรรม ทุกวันข้ึน ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ เปนตน ๓) วัสสูปนายิก

ขันธกะ ตอนวาดวยวันเขาพรรษา มี ๑๓ หัวขอ เชน ทรงอนุญาตใหภิกษุสงฆอยูจำพรรษา  

๔) ปวารณาขันธกะ ตอนวาดวยปรารณา มี ๒๗ หัวขอ เชน ประเภทแหงวันปวารณา เปนตน ใน

คัมภีรมหาวรรค ภาค ๑ นี้มีเรื่องท่ีเกิดขึ้นในชวงปฐมโพธิกาลอยูเปนสวนมาก เริ่มตั้งแตการตรัสรู

อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระผูมีพระภาค การแสดงธรรมโปรดสัตวโลก การรับกุลบุตรผูศรัทธา

เขามาบวชในพระพุทธศาสนา ธรรมสำคัญคือปฏิจจสมุปบาท ถือเปนพุทธปรัชญาที่สำคัญอันแสดงให

เห็นความเปนเหตุ เปนผลแหงสรรพสิ่งในโลกน้ี อริยสัจ ๔ และมรรคมีองค ๘ ถือเปนพุทธจริยศาสตร

ชั้นสูง ดังนั้น หลักการตาง ๆ ที่พระผูมีพระภาคทรงวางไว รวมทั้งท่ีปรากฏอยูในมหาวรรค เชน 

วิธีการบรรพชาอุปสมบท ระเบียบในการยกพระปาติโมกขข้ึนแสดง การอธิษฐาน อยูจำพรรษาและ

การปวารณา ลวนแตมีความสำคัญซึ่งสืบทอดมา เปนธรรมเนียมประเพณีของคณะสงฆฝายเถรวาท 

เชนคณะสงฆไทยในปจจุบัน 

  เลมท่ี ๕ มหาวรรค ภาค ๒๘ (ม = มหาวรรค) วาดวยสิกขาบทนอกปาติโมกขตอนตน ตอ

จากภาคที่ ๑ มี ๖ ขันธกะ ๑๓๔ หัวขอ คือ ๑) จัมมขันธกะ ตอนวาดวยเครื่องหนัง มี ๑๓ หัวขอ ๒) 

เภสัชชขันธกะ ตอนวาดวยยารักษาโรค มี ๒๗ หัวขอ ๓) กถินขันธกะ ตอนวาดวยกฐิน มี ๑๕ หัวขอ 

๔) จีวรขันธกะ ตอนวาดวยจีวร มี ๓๒ หัวขอ ๕) จัมเปยยขันธกะ ตอนวาดวยภิกษุชาวกรุงจัมปา มี 

๓๗ หัวขอ ๖) โกสัมพิกขันธกะ ตอนวาดวยภิกษุชาวกรุงโกสัมพี มี ๑๐ หัวขอ ในมหาวรรค ภาค ๒ นี้ 

เปนเรื่องเก่ียวกับอภิสมาจาริกสิกขา คือระเบียบขอปฏิบัติของภิกษุสงฆ แมจะ ไมใชขอบังคับโดยตรง 

เชน ศีล ๒๒๗ สิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข แตก็มีความสำคัญไมนอยเลย เพราะอภิสมาจาริกสิกขา

เหลานั้น เปนเครื่องรักษามารยาท ภิกษุสงฆที่มาจากตางตระกูลตางวรรณะใหอยูรวมกันอยางสงบ

เรียบรอยนาเลื่อมใส ดุจ เสนดายที่รอยดอกไมนานาพรรณใหเปนระเบียบเรียบรอยสวยงามฉะนั้น 

 
๗ คำยอวา วิ.ม. ๑ 
๘ คำยอวา วิ.ม. ๒ 
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  เลมท่ี ๖ จุลวรรค ภาค ๑๙ (จุ = จุลวรรค) วาดวยสิกขาบทนอกปาติโมกขตอนปลาย มี ๔

ขันธกะ คือ ๑) กัมมขันธกะ ตอนวาดวยนิคคหกรรม(การลงโทษ) มี ๕ หัวขอ ๒) ปาริวาสิกขันธกะ 

ตอนวาดวยระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับปริวาส มี ๕ หัวขอ ๓) สมุจจยขันธกะ ตอนวาดวยการประมวล

วิธีการออกจากอาบัติสังฆาทิเสส มี ๑๑ หัวขอ ๔) สมถขันธกะ ตอนวาดวยวิธีระงับอธิกรณ มี ๙ 

หัวขอ  

คำวา จูฬวรรค แปลวา หมวดเล็ก หมายถึงหมวดที่วาดวยเรื่องเบ็ดเตล็ดนอก เหนือจาก

บทบัญญัติท่ีมาในพระปาติโมกข เนื้อหาในคัมภีรจูฬวรรค ภาค ๑ เกือบจะทั้งหมด ไมไดวาดวย

บทบัญญัติที่เปนขอหาม แตวาดวยระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลงนิคคหกรรมแกภิกษุผูประพฤติไม

สมควรหลังจากที่ปรบัอาบัติเธอแลว วาดวยปริวาสกรรมเพ่ือการออกจากอาบัติสังฆาทิเสสและวาดวย

อธิกรณสมถะ คือวิธีการระงับอธิกรณในกรณีตาง ๆ จึงปรากฏขอความท่ีวาดวยการปรับอาบัติเพียง

เล็กนอยเทานั้น 

  เลมที่ ๗ จุลลวรรค ภาค ๒๑๐ (จุ = จุลวรรค) วาดวยสิกขาบทนอกปาติโมกขตอนปลาย มี 

๘ ขันธกะ คือ ๑) ขุททกวัตถุขันธกะ ตอนวาเรื่องขอบัญญัติปลีกยอย มี ๒ หัวขอ ๒) เสนาสนขันธกะ

ตอนวาดวยเรื่องเสนาสนะ มี ๒๗ หัวขอ ๓) สังฆเภทขันธกะ ตอนวาดวยสังฆเภท มี ๑๒ หัวขอ  

๔) วัตตักขันธกะ ตอนวาดวยวัตรตาง ๆ มี ๑๕ หัวขอ ๕) ปาติโมกขัฏฐปนขันธกะ ตอนวาดวยการงด

สวดปาติโมกข มี ๑๑ หัวขอ ๖) ภิกขุนีขันธกะ ตอนวาดวยเรื่องภิกษุณี มี ๓ หัวขอ ๗) ปญจสติก- 

ขันธกะ ตอนวาดวยเรื่องสังคายนา ครั้งที่  ๑ มี ๔ หัวขอ ๘) สัตตสติกขันธกะ ตอนวาดวยเรื่อง

สังคายนาครั้งที่ ๒ หัวขอ ในจูลวรรค ภาค ๒ น้ี วาดวยเรื่องเบ็ดเตล็ดนอกจากบทบัญญัติที่มาในพระ

ปาติโมกข ตอจากจูฬวรรค ภาค ๑ ซึ่งเปนเรื่องเล็กนอยเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติของภิกษุสงฆ 

เรียกโดยรวมวา “อภิสมาจาริกสิกขา” เชนเดียวกัน เปนเรื่องขอหามและขออนุญาตเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตอรางกายและอ่ืน ๆ เชน เรื่องการสรงน้ำในที่ไมสมควร เรื่องการใชเครื่องประดับ เรื่องการไว

ผมยาว เรื่องการตบแตงผม เรื่องการสองกระจกดูเงาหนา เรื่องการแตงหนา เรื่องการไปชมมหรสพ 

เรื่องการ สาธยายธรรมลากเสียงยาว เรื่องการใชบรขิารงดงาม เรื่องการเก็บรักษาบาตรจีวร เรื่องการ

เปลือยกายไหวกัน เรื่องการไวเล็บยาว เรื่องการแตงหนวด เรื่องการโกนขน วัตรปฏิบัติในการเขา

อาราม ในการอยูในอาราม ในการออกเดินทาง ในการอนุโมทนา ทาน ในโรงฉัน ในการบิณฑบาต ใน

การอยูปา ในเสนาสนะ ในเรือนไฟ ในวัจกุฎี เรื่องที่กลาวเหลานี้ เปนเรื่องเล็กนอย ในกรณีที่เปนขอ

หาม ถาภิกษุลวงละเมิดไมปฏิบัติตาม ทรงปรับอาบัติทุกกฏ ปรับสูงข้ึนไปถึงอาบัติถุลลัจจัย 

 
๙ คำยอวา วิ.จู. ๑ 
๑๐ คำยอวา วิ.จู. ๒ 
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๑.๑.๓ ปริวาร วาดวยคูมือซักซอมความรูพระวินัยตั้งเเตเลมที่ ๑ – ๗ จัดเปนภาคผนวกของ

พระบาลีวิภังคและพระบาลีขันธกะ 

  เลมท่ี ๘ ปริวาร๑๑ (ป = ปริวาร) วาดวยคัมภีรหรือคูมือประกอบการซักซอมความชำนาญ

ในพระวินัย ในเนื้อหาบรรจุคำถาม คำตอบสำหรับซอมความรูในพระวินัยตั้งเเตเลมที่ ๑ – ๗ เปน

คัมภีรที่ประมวลเน้ือหาที่สำคัญตาง ๆ มากลาวไว จัดเปน ๘ วาร ๒๑ หัวขอ เชน ๑) ภิกขุวิภังคโสฬส- 

มหาวาร วาดวยวาระใหญ ๑๖ วาระในภิกขุวิภังค ๒) ภิกขุนีวิภังคโสฬสมหาวาร วาดวยวาระใหญ ๑๖ 

วาระในภิกขุนีวิภังค ขันธกปุจฉาวาร วาดวยวาระคำถามและคำตอบถึงขันธกะ อุโปสถาทิปุจฉา

วิสัชชนา วาดวยคำถามคำตอบเรื่องอุโบสถเปนตน  

คัมภีรปริวาร จัดเปนคัมภีรสุดทายของพระวินัยปฎก ที่พระธรรมสังคาหกาจารยยกขึ้น

สังคายนาตอจากพระบาลีขันธกะ จัดเปนหมวดหมูไวเพ่ือใหกุลบุตรเกิดความฉลาดในสวนตาง ๆ มี

อาบัติเปนตน ที่ไดกลาวมาแลวในวิภังคและขันธกะนั่นเอง ที่เรียกวา “ปริวาร” เพราะเปรียบเหมือน

ปริวารของพระบาลีวิภังคและพระบาลขีันธกะ ดุจพระอรหันตขีณาสพเปนบริวารติดตามพระพุทธองค  

อรรถกถาพระวินัยปฎก ๘ เลม ชื่อสมันตปาสาทิกา มี ๓ เลม 
 

๑.๒ พระสุตตันตปฎก 

พระสุตตันตปฎก ประมวลพุทธพจนหมวดพระสูตรตาง ๆ ที่ประกอบดวยพระธรรรมเทศนา

และธรรมบรรยายที่ตรัสยักเย้ืองใหเหมาะกับบุคคล เหตุการณ และโอกาส ตลอดจนบทประพันธ เรื่อง

เลา และเรื่องราวทั้งหลายที่เปนชั้นเดิมในพระพุทธศาสนา จัดเปนหมวดธรรมได ๒๑,๐๐๐ พระ

ธรรมขันธ มี ๕ นิกาย (คัมภีร) คือ ๑. ทีฆนิกาย ๒. มัชฌิมนิกาย ๓. สังยุตตนิกาย ๔. อังคุตตรนิกาย 

๕. ขุททกนิกาย เรียกยอวา ที ม สํ องฺ ขุ มี ๒๕ เลม ดังนี้ 

  ๑.๒.๑ ทีฆนิกาย (ที) ชุมนุมพระสูตรที่มีขนาดยาว ๓๔ สูตร มี ๓ เลม คือ 

  เลมที่ ๙ สีลขันธวรรค๑๒ มีพระสูตรขนาดยาว ๑๓ สูตร วาดวยจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล 

เปนสวนใหญ จึงเรียกวา สีลขันธวรรค พระสูตรที่มีชื่อเสียงเชน พรหมชาลสูตร สามัญญผลสูตร 

เกวัฏฏสูตร เปนตน 

  เลมที่ ๑๐ มหาวรรค๑๓ มีพระสูตรขนาดยาว ๑๐ สูตร สวนมากชื่อเริ่มดวย “มหา” จึง

เรียกวา มหาวรรค พระสูตรท่ีมีชื่อเสียง เชน มหาปรินิพพานสูตร มหาสมยสูตร มหาสติปฏฐานสูตร 

เปนตน  

 
๑๑ คำยอวา วิ.ป. 
๑๒ คำยอวา ที.สี. 
๑๓ คำยอวา ที.ม. 
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  เลมที่ ๑๑ ปาฏิกวรรค๑๔ มีพระสูตรขนาดยาว ๑๑ สูตร เริ่มดวยปาฏิกสูตร จึงเรียกวา 

ปาฏิกวรรค (พมาเรียกปาถิกวรรค) พระสูตรที่มีชื่อเสียง เชน จักกวัตติสูตร อัคคัญญสูตร สิงคาลกสูตร 

และสังคตีิสูตร๑๕ เปนตน 

 อรรถกถาทีฆนิกาย ชื่อสุมังคลวิลาลินี มี ๓ เลม 

  ๑.๒.๒ มัชฌิมนิกาย (ม) ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง ๑๕๒ สูตร มี ๓ เลม คอื  

  เลมท่ี ๑๒ มูลปณณาสก๑๖ ปณณาสกตน (บั้นตน) มีพระสูตรขนาดกลาง จัดเปน ๕ วรรค 

จำนวน ๕๐ สูตร  เชน ธรรมทายาทสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร สติปฏฐานสูตร รถวินตีสูตร วีมังสกสูตร 

  เลมที่ ๑๓ มัชฌิมปณณาสก๑๗ ปณณาสกกลาง (บั้นกลาง) มีพระสูตรขนาดกลาง จัดเปน ๕ 

วรรค จำนวน ๕๐ สูตร เชน เสขปฎิปทาสูตร ชีวกสูตร อุปาลิวาทสูตร อภยราชกุมารสูตร มาคัณธิย

สูตร รัฏฐปาลสูตร โพธิราชกุมารสูตร อังคุลิมาลสูตร ธรรมเจดียสูตร วาเสฎฐสูตร 

  เลมท่ี ๑๔ อุปริปณณาสก๑๘ ปณณาสกปลาย (บั้นปลาย) มีพระสูตรขนาดกลาง จัดเปน ๕ 

วรรค จำนวน ๕๒ สูตร มีเนื้อหาแตกตางกันหลากหลาย เชน เทวทหสูตร โคปกโมคคัลลานสูตร  

สัปปุริสสูตร มหาจัตตารีสกสูตร อานาปานสติสูตร กายคตาสติสูตร ภัทเทกรัตตสูตร จูฬกรรมวิภังค

สูตร สัจจวิภังคสูตร ปุณโณวาทสูตร สฬายตนวิภังคสูตร อินทรียภาวนาสูตร 

อรรถกถา มัชฌิมนิกาย ชื่อปปญจวิสูทน ีมี ๔ เลม 

๑.๒.๓ สังยุตตนิกาย (สํ) ชุมนุมพระสูตรท่ีเก่ียวกับหัวเรื่องเดียวกัน จัดรวมเขาเปนกลุม ๆ 

เรียกวาสังยุต มี ๕๖ สังยุต ๒,๗๕๒ สูตร (อรรถกถาพระวินัยกลาววามี ๗,๗๖๒ สูตร วิ.อ. ๑/๑๗) มี ๕ 

เลม คือ  

เลมท่ี ๑๕ สคาถวรรค๑๙ กลุมพระสูตรที่มีรูปแบบเปนคาถาประพันธที่ตรัสและกลาวตอบ

บุคคลตาง ๆ เชน เทวดา มาร ภิกษุณี พราหมณ พระเจาโกศล เปนตน จึงเรียกวา สคาถวรรค พมา

เรียกวา สถาคาวรรค๒๐ จำแนกชื่อตามบุคคลและสถานที่ จัดเปน ๑๑ สังยุต มี ๒๗๑ สูตร 

 
๑๔ คำยอวา ที.ปา. 
๑๕ ผลงานของพระสารีบุตรเถระอัครสาวกเบ้ืองขวา มีจำนวน ๕ คัมภีร คือ ๑) สังคีติสูตร ๒) ทสุตตรสูตร  

๓) มหานิทเทส ๔) จูฬนิทเทส ๕) ปฏิสัมภิทามรรค 
๑๖ คำยอวา ม.มู. 
๑๗ คำยอวา ม.ม. 
๑๘ คำยอวา ม.อุ. 
๑๙ คำยอวา สํ.ส. 
๒๐ ภิกษุสงฆชาวพมา ไดรวม ๒ คัมภีร คือ เนตติคันถะและเปฏโกปเทสคันถะ ซึ่งผลงานของพระ 

มหากัจจายนเถระเอตทัคคะดานขยายความใหพิสดาร ยกขึ้นเปนพระไตรปฎกเลมที่ ๒๗ และยกมิลินทปญหา ขึ้น

เปนพระไตรปฎกเลม ๒๘ อีกดวย คัมภีรจูฬคันถวงศ กลาวไววา พระมหากัจจายนเถระไดรจนาคัมภีรที่ไวทั้งหมด  
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  เลมท่ี ๑๖ นิทานวรรค๒๑ กลุมพระสูตรที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับธรรมที่เปนตนเหตุการเกิด

และการดับแหงทุกข คือ หลักปฎิจจสมุปบาท เปนสวนใหญ นอกนั้นมีเรื่องธาตุ การบรรลุธรรม 

สังสารวัฎ ลาภสักการะเปนตน จึงเรยีกวา นิทานวรรค จัดเปน ๑๐ สังยุต มี ๓๓๗ สูตร 

  เลมท่ี ๑๗ ขันธวารวรรค๒๒ กลุมพระสูตรที่มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับขันธ ๕ จำแนกในแงมุม

ตาง ๆ เปนสวนมาก มีเรื่องเบ็ดเตล็ดรวมทั้งเรื่อง สมาธิ และทิฎฐิตาง ๆ ปะปนอยูบาง จึงเรียกวา 

ขันธวารวรรค จัดเปน ๑๓ สังยุต มี ๗๑๖ สูตร 

  เลมท่ี ๑๘ สฬายตนวรรค๒๓ กลุมพระสูตรที่มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับอายตนะ ๖ จำแนกตาม

แนวไตรลักษณเปนสวนมาก เรื่องอ่ืนมีเบญจศีล ขอปฏิบัติใหถึงอสังขตะ อันตคาหิกทิฏฐิเปนตน จึง

เรียกวา สฬายตนวรรค จัดเปน ๑๐ สังยุต มี ๔๒๐ สูตร 

  เลมท่ี ๑๙ มหาวารวรรค๒๔ กลุมพระสูตรท่ีมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับธรรมหมวดใหญ ๆ ตั้งเเต

การเนนย้ำความสำคัญของความมีกัลยาณมิตรเปนจุดเริ่มตนเขาสูมรรค แลววาดวยโพธิปกขิยธรรม 

๓๗ โพชฌงค สติปฏฐาน อินทรีย สัมมัปปธาน พละ อิทธิบาท รวมท้ังเรื่องที่เกี่ยวของ เชน นิวรณ 

สังโยชน อริยสัจ ฌาน ตลอดถึงองคคุณของพระโสดาบันและอานิสงสของการบรรลุโสดาปตติผล 

อธิบายเปนวาระสำคัญ ๆ จึงเรียกวา มหาวารวรรค จัดเปน ๑๒ สังยุต มี ๑,๐๐๘ สูตร  

 อรรถกถาสังยุตตนิกาย ชื่อสารัตถปกาสินี มี ๓ เลม 

  ๑.๒.๔ อังคตุตรนิกาย (องฺ) ชุมนุมพระสูตรท่ีเพ่ิมจำนวนข้ึนทีละหนวย ไดแกชุมนุมพระสูตร

ที่จัดรวมเขาเปนหมวด ๆ เรียกวา นิบาต ตามลำดับจำนวนหัวขอธรรม ๑๑ นิบาต มี ๗,๙๐๒ สูตร 

(๙,๕๕๗ สูตร : วิ.อ. ๑/๒๕) มี ๕ เลม คือ 

  เลมที่ ๒๐ เอกก-ทุก-ติกนิบาต๒๕ หมวดพระสูตรท่ีมีหัวขอธรรม ๑ ประการ แบงเปน ๒๐ 

วรรค รวม ๖๑๙ สูตร จำแนกตามหัวขอธรรม เชน ธรรมเอกท่ีฝกอบรมแลวเหมาะแกการใชงาน 

ไดแก จิต, องคคุณภายในอันเอกที่เปนไปเพ่ือประโยชนยิ่งใหญ ไดแก ความไมประมาท ฯลฯ รวมทั้ง

เรื่องเอตทัคคะดวย หมวดพระสูตรท่ีมีหัวขอธรรม ๒ ประการ แบงเปน ๓ ปณณาสก ๔ เปยยาล รวม 

๗๕๐ สูตร จำแนกตามหัวขอธรรม เชน สุข ๒, คนพาล ๒, บัณฑิต ๒, ปฎิสันถาร ๒ เปนตน และ

หมวดพระสูตรที่มีหัวขอธรรม ๓ ประการ แบงเปน ๕ ปณณาสก ๒ เปยยาล รวม ๓๕๓ สูตร จำแนก

 
๖ คัมภีร คือ ๑) กัจจายนคันถะ ๒) มหานิรุตติคันถะ ๓) จูฬนิรุตติคันถะ ๔) เนตติคันถะ ๕) เปฏโกปเทสคันถะ  

๖) วัณณนตีคิันถะ  
๒๑ คำยอวา สํ.นิ. 
๒๒ คำยอวา สํ.ข. 
๒๓ คำยอวา สํ.สฬา. 
๒๔ คำยอวา สํ.มหา. 
๒๕ คำยอวา อง.ฺเอกก., อง.ฺทุก., อง.ฺติก. 
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ตามหัวขอธรรม เชน มารดาบิดามีฐานนะตอบุตร ๓ , ความเมา ๓, อธิปไตย ๓, สิกขา ๓ เปนตน 

รวมท้ัง ๓ นิบาต (เอก-ทุก-ติก) มีพระสูตรทั้งหมด ๑๗๒๒ สูตร 

  เลมที่ ๒๑ จตุกกนิบาต๒๖ หมวดพระสูตรที่มีหัวขอธรรมพระสูตรละจำนวน ๔ ประการ 

แบงเปน ๕ ปณณาสก ๒๗ วรรค กับ ๑ หัวขอเปยยาล รวม ๗๘๒ สูตร จำแนกตามหัวขอธรรม เชน 

อารยธรรม ๔, พุทธบริษัท ๔, ปธาน ๔, อคติ ๔, จักร ๔, สังคหวัตถุ ๔ เปนตน 

เลมที่ ๒๒ ปญจก-ฉักกนิบาต๒๗ หมวดพระสูตรท่ีมีหัวขอธรรม ๕ ประการ แบงเปน ๕ 

ปณณาสก ๒๖ วรรค กับ ๓ หัวขอเปยยาล รวม ๑,๑๕๒ สูตร จำแนกตามหัวขอธรรม เชน พละ ๕, 

นิวรณ ๕, อภิณหปจจเวกขณ ๕, นักรบ ๕ เปนตน และหมวดพระสูตรที่มีหัวขอธรรม ๖ ประการ 

แบงเปน ๒ ปณณาสก ๑๒ วรรค กับ ๑ หัวขอเปยยาล รวม ๖๓๙ สูตร จำแนกตามหัวขอธรรม เชน 

สาราณียธรรม ๖, อนุตตริย ๖, คาราวตา ๖, อภัพพฐาน ๖ เปนตน รวมทั้ง ๒ นิบาต (ปญจก-ฉักก) มี

พระสูตรทั้งหมด ๑,๗๙๑ สูตร 

  เลมที่ ๒๓ สัตตก-อัฎฐก-นวกนิบาต๒๘ หมวดพระสูตรที่มีหัวขอธรรม ๗ ประการ แบงเปน ๑ 

ปณณาสก ๑๐ วรรค กับ ๑ หัวขอเปยยาล รวม ๑,๑๓๒ สูตร จำแนกตามหัวขอธรรม เชน อริยทรัพย 

๗, อนุสัย ๗, อปริหานิยธรรม ๗, สัปปุริสธรรม ๗ เปนตน หมวดพระสูตรที่มีหัวขอธรรม ๘ ประการ  

แบงเปน ๒ ปณณาสก ๑๐ วรรค กับ ๑ หัวขอเปยยาล รวม ๖๒๖ สูตร จำแนกตามหัวขอธรรม เชน  

กุสีตวัตถุ ๘ ทานวัตถุ ๘ บุคคล ๘ เปนตน และหมวดพระสูตรที่มีหัวขอธรรม ๙ ประการ แบงเปน ๒ 

ปณณาสก ๙ วรรค กับ ๑ หัวขอเปยยาล รวม ๔๓๒ สูตร จำแนกตามหัวขอธรรม เชน สัตตาวาส ๙ 

อาฆาตวัตถุ ๙ เปนตน รวมท้ัง ๓ นิบาต (สัตตก-อัฏฐก-นวก) มีพระสูตรท้ังหมด ๒,๑๙๐ สูตร 

เลมที่ ๒๔ ทสก-เอกาทสกนิบาต๒๙ หมวดพระสูตรท่ีมีหัวขอธรรม ๑๐ ประการ แบงเปน ๕ 

ปณณาสก ๒๒ วรรค กับ ๑ หัวขอเปยยาล รวม ๗๔๖ สูตร จำแนกตามหัวขอธรรม เชน กถาวัตถุ ๑๐ 

ธรรมของสัตบุรุษ ๑๐ อกุศลธรรม ๑๐ เปนตน และหมวดพระสูตรที่มีหัวขอธรรม ๑๑ ประการ 

แบงเปน ๓ วรรค กับ ๑ หัวขอเปยยาล รวม ๖๗๑ สูตร จำแนกตามหัวขอธรรม เชน ความพินาศ ๑๑ 

อานิสงสของเมตตา ๑๑ เปนตน รวมทั้ง ๒ นิบาต (ทสก-เอกาทสก) มีพระสูตรทั้งหมด ๑,๔๑๗ สูตร 

อรรถกถาอังคุตตรนิกาย ชื่อมโนรถปูรณี มี ๓ เลม 

๑.๒.๕ ขุททกนิกาย (ขุ) ชุมนุมพระสูตรคาถาภาษิต คำอธิบายและเรื่องราวเบ็ดเตล็ด 

จัดเปนคัมภีรปลีกยอย ๑๕ คัมภีร มี ๙ เลม คือ  

 
๒๖ คำยอวา อง.ฺจตุกฺก. 
๒๗ คำยอวา อง.ฺปฺจก., องฺ.ฉกฺก. 
๒๘ คำยอวา อง.ฺสตฺตก., องฺ.อฐก., อง.ฺนวก. 
๒๙ คำยอวา อง.ฺทสก., องฺ.เอกาทสก. 
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เลมท่ี ๒๕ ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวิตตกะ สุตตนิปาต๓๐ (รวมคัมภีร ๕ คัมภีร) คือ 

๑) ขุททกปาฐะ : บทสวดยอย ๆ หรือบทสวดสั้น ๆ แตละบทเปนธรรมเบื้องตนแหงการ

เขาถึงธรรมชั้นสูงข้ึนไป หรือเปนธรรมที่เปนไปเพ่ือความเจริญโดยสวนเดียว แบงเปน ๙ บท เชน สรณ

คมน มงคลสูตร รตนสูตร กรณียเมตตสูตร เปนตน 

๒) ธรรมบท : หมวดพระสูตรที่วาดวยบทแหงธรรม หรือธรรมที่ตรัสไวเปนบท แบงเปน ๒๖ 

วรรค ๔๒๓ บท (คาถา) ๓๐๕ เร่ือง  

๓) อุทาน : หมวดพระสูตรท่ีมีคำเปลงดวยความเบิกบานใจ แบงเปน ๘ วรรค ๘๐ สูตร คือ

วรรคละ ๑๐ สูตร มีอุทานคาถารวม ๙๕ คาถา 

๔) อิติวุตตกะ : หมวดพระสูตรที่ไมขึ้นตนดวย เอวมเม สุตํ แตข้ึนตนวา “วุตฺตํ เหตํ ภควตา” 

โดยทานอุชุตตราพุทธสาวิกาอุบาสิกานำมาแสดงใหพุทธบริษัทฟง แบงเปน ๔ นิบาต ๑๑๒ สูตร พระ

สูตรสำคัญ ๆ เชน เมตตสูตร ปุญญกิริยาวัตถุสูตร เปนตน 

๕) สุตตนิปาต : หมวดพระสูตรที่มีเนื้อหาสาระเปนประเภทรอยกรองลวน (คาถา) เปน

สวนมาก มี ๕ วรรค ๗๐ สูตร ๑,๑๕๖ คาถา พระสูตรสำคัญ เชน ขัคคิวิสาณสูตร กสิภารทวาชสูตร 

อาฬวกสูตร โสพสปญหา เปนตน 

เลมที่ ๒๖ วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา๓๑ (รวมคัมภีรยอยที่เปนคาถาลวน ๔ 

คัมภีร) คือ 

๑) วิมานวัตถุ : เรื่องความเปนมาของวิมานและเจาของวิมานตาง ๆ ของเทพบุตรและ

เทพธิดา แบงเปน ๒ วิมาน คือ ๑. อิตถิวิมาน ๔ วรรค มี ๕๐ เรื่อง ๒. ปุริสวิมาน ๓ วรรค มี ๓๕ 

เรื่อง รวมทั้ง ๒ วิมาน (อิตถิวิมานกับปุริสวิมาน) มีทั้งหมด ๘๕ เรื่อง  

๒) เปตวัตถุ : เรื่องของเปรตที่เสวยผลแหงกรรมตาง ๆ แบงเปน ๒ ประเภท คือ คือ (๑) 

เรื่องของเปรตผูชาย เรียกวา เปตวัตถุ ๓๘ เรื่อง (๒) เรื่องของเปรตผูหญิง เรยีกวา เปติวัตถุ ๑๓ เรื่อง 

รวมท้ัง ๒ วัตถุ (เปตวัตถุ-เปติวัตถุ) มีท้ังหมด ๕๑ เรื่อง  

๓) เถรคาถา : คาถาท่ีพระเถระทั้งหลายกลาวไว ที่มีชื่อปรากฎก จำนวน ๒๖๔ องค หรือ 

๒๖๔ เรื่อง แบงเปน ๒๒ นิบาต รวม ๑,๓๖๐ คาถา มีพระสุภูติเถระเปนตน 

๔) เถรีคาถา : คาถาที่พระเถรีทั้งหลายกลาวไว ท่ีมีชื่อปรากฏ จำนวน ๗๓ องค หรือ ๗๓ 

เรื่อง แบงเปน ๖ นิบาต รวม ๕๒๖ คาถา มีพระอัญญตราเถรี เปนตน 

เลมที่ ๒๗ ชาดก ภาค ๑๓๒ รวมคาถาแสดงคติธรรมที่พระพุทธเจาตรัสเมื่อศรั้งเปนพระ

โพธิสัตวในอดีตชาติ และมีคาถาภาษิตของผูอื่นปนอยูบาง ภาคแรก ตั้งแตเรื่องท่ีมี คาถาเดียว (เอก

 
๓๐ คำยอวา ขุ.ขุ., ขุ.ธ., ขุ.อุ., ขุ.อิติ., ขุ.สุ. 
๓๑ คำยอวา ขุ.วิ., ขุ.เปต., ขุ.เถร., ขุ.เถร.ี 
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นิบาต) ถึงเรื่องที่มี ๔๐ คาถา (จัตตาลีสนิบาต) แบงเปน ๑๗ นิบาต รวม ๕๒๕ เรื่อง ชาดกสำคญั เชน 

อปณณกชาดก วัณุปถชาดก เสริววาณิชชาดก จูฬเสฏฐิชาดก เทวธัมมชาดก เปนตน 

เลมที่ ๒๘ ชาดก ภาค ๒๓๓ รวมคาถาอยางในภาค ๑ นั้นเพ่ิมอีก แตเปนเรื่องอยางยาว 

ตั้งแตเรื่องมี ๕๐ คาถา (ปญญาสนิบาต) ถึงเรื่องมีคาถามากมายตั้งเเต ๑๐๐ คาถาขึ้นไป (มหานิบาต) 

แบงเปน ๕ นิบาต รวม ๒๒ เรื่อง ชาดกสำคัญ เชน เตมิยชาดก มหาชนกชาดก สุวัณณสามชาดก  

เนมิราชชาดก มโหสธชาดก เวสสันดรชาดกเปนตน รวมชาดก ๒ ภาค มีชาดกทั้งหมด ๕๔๗ เร่ือง 

  เลมที่ ๒๙ มหานิทเทส๓๔ วาดวยการอธิบายขยายความพระพุทธวจนะในพระสูตร ๑๖ สูตร 

แหงอัฎฐกวรรคแหงสุตตนิบาต ขุททกนิกาย (พระไตรปฎกเลม ๒๕) ใหมีความหมายกวางขวางพิสดาร 

จัดเปนคัมภีรที่มีลักษณะเดียวกันกับอรรถกถา (นับวาเปนตนแบบอรรถกถาในยุคตอมา) ดวยวิธีการ

ยกเอาพระพุทธพจนมาตั้ง แลวอธิบายขยายความแตละศัพท แตละบท แตละบาทดวยวิธีการอธิบาย 

๙ แบบ มี ๑๖ นิทเทส เชน กามสุตตนิทเทส คุหัฏฐกสุตตนิทเทส เปนตน  

  เลมท่ี ๓๐ จูฬนิทเทส๓๕ วาดวยการอธิบายขยายความพระพุทธวจนะในพระสูตร ๑๖ สูตรท่ี

เปนโสฬสปญหาแหงปารายนวรรค ในสุตตนิบาต และขัคควิสาณสูตรในอุรควรรคแหงสุตตนิบาต รวม 

๑๗ สูตร ใหมีความหมายกวางขวางพิสดารเหมือนมหานิเทส เเตมีเนื้อหาสำคัญนอยกวาพระสูตร ๑๖ 

สูตรในอัฏฐกวรรค จัดเปนคัมภีรที่มีลักษณะเดียวกันกับอรรถกถา นับวาเปนตนแบบอรรถกถาในยุค

ตอมา ดวยวิธีการยกเอาพระพุทธพจนมาตั้ง แลวอธิบายขยายความแตละศัพท แตละบท แตละบาท

ดวยวิธีการอธิบาย ๙ แบบ จำแนกเปน ๘ หัวขอ เชน วัตถุคาถา มาณวปญหา ปารายนัตถุติคาถา 

มาณวปญหานิทเทส ขัคควิสาณสุตตนิทเทส เปนตน (คัมภีรนิทเทส วาดวยการอธิบายขยายความพระ

สูตรในวรรค ๒ วรรค คือ อัฏฐกวรรคและปรายนวรรค วรรคละ ๑๖ สูตร และขัคควิสาณสูตร อีก ๑ 

สูตร รวมทั้งหมด ๓๓ สูตร) 

เลมที่ ๓๑ ปฏิสัมภิทามรรค๓๖ ภาษิตของพระสารีบุตรเถระอธิบายขอธรรมท่ีลึกซึ้งตาง ๆ 

เชน เรื่องญาณ ทิฏฐิ อานาปานัสสติ อินทรีย วิโมกข เปนตน อยางพิสดาร เปนทางแหงปญญา

แตกฉาน ลักษณะการอธิบายจัดวาเปนแนวอภิธรรมและถือวาเปนคัมภีรทางกัมมัฏฐานเลมแรกของ

พระพุทธศาสนา แบงเปน ๓ วรรค ๆ ละ ๑๐ กถา รวม ๓๐ กถา 

 
๓๒ คำยอวา ชุ.ชา. ๑ 
๓๓ คำยอวา ขุ.ชา. ๒ 
๓๔ คำยอวา ขุ.ม. 
๓๕ คำยอวา ขุ.จู. 
๓๖ คำยอวา ขุ.ป.  
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 เลมที่ ๓๒ อปทาน ภาค ๑๓๗ บทประพันธรอยกรอง (คาถา) แสดงประวัติพระอรหันต

โดยเฉพาะในอดีตชาติ เริ่มดวยพุทธอปทาน พระประวัติของพระพุทธเจา ๑ เรื่อง ปจเจกพุทธอปทาน 

พระประวัติของพระปจเจกพุทธเจา ๔๑ เรื่อง และเถรอปทาน ประวัติของพระอรหันตเถระ เริ่มแต

พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ พระอนุรุทธ พระอานนท เปนตน ตอเรื่อยไปจน

จบภาค ๑ รวมประวัติพระอรหันตเถระ ๔๑๐ เรื่อง 

  เลมท่ี ๓๓ อปทาน ภาค ๒๓๘ คาถาประพันธแสดงอัตตประวัติพระอรหันตเถระอีก ๑๕๑ รูป 

(รวมประวัติของพระอรหันตเถระ ในอปทาน ภาคา ๑ และ ภาค ๒ ทั้งสิ้น ๕๖๑ รูป) ตอนั้นเปนเถรี

อปทานแสดงเรื่องราวประวัติพระอรหันตเถรี ๔๐ เรื่อง เชน พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระเขมาเถรี 

พระอุบลวรรณาเถรี พระปฏาจาราเถรี พระยโสธราเถรี เปนตน รวมทั้ง ๒ ภาค เปน ๖๔๓ เรื่อง เม่ือ

จบอปทานแลว ทายเลม ๓๓ จึงเพ่ิมอีก ๒ คัมภีร คือ  

๑) พุทธวงศ : วาดวยคาถาประพันธแสดงเรื่องราวพระประวัติของพระพุทธเจาในอดีต ๒๔ 

พระองคที่พระพุทธเจาพระองคปจจุบันเคยไดทรงเฝาและไดรับพยากรณ จนถึงประวัติของพระองค

เอง รวมเปนพระพุทธเจา ๒๕ พระองค เนื้อหาคัมภีรพุทธวงศ มี ๑,๔๕๙ คาถา 

๒) จริยาปฎก  : วาดวยพุทธจริยาสั้นๆที่ เก่ียวกับการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของ

พระพุทธเจา รวม ๓๕ เรื่อง ที่มีแลวในชาดก แตเลาดวยคาถาประพันธใหม ชี้ตัวอยางการบำเพ็ญ

บารมี คือ พุทธจริยาที่เก่ียวกับการบำเพ็ญทานบารมี ๑๐ เรื่อง ศีลบารมี ๑๐ เรื่อง เนกขัมมบารมี ๕ 

เรื่อง สัจจบารมี ๖ เรื่อง อธิษฐานบารมี ๑ เรื่อง เมตตาบารมี ๒ เรื่อง อุเบกขาบารมี ๑ เรื่อง  

อรรถกถาขุททกปาฐะ ชื่อปรมัตถโชติกา ม ี๑ เลม 

สุตตนิบาต ชื่อปรมัตถโชติกา มี ๒ เลม 

อรรถกถาธรรมบท ชื่อ ธัมมปทัฏฐกกา มี ๒ เลม 

อรรถกถาอุทาน ชื่อปรมัตถทีปนี มี ๑ เลม 

อรรถกาอิติวุตตกะ ชื่อปรมัตถทีปนี มี ๑ เลม 

อรรถกถาวิมานวัตถุ ชื่อปรมัตถทีปนี มี ๑ เลม 

อรรถกถาเปตวัตถุ ชื่อปรมัตถทีปนี มี ๑ เลม 

อรรถกถาเถรคาถา ชื่อปรมัตถทีปน ีมี ๒ เลม 

อรรถกถาเถรีคาถา ชื่อปรมัตถทีปน ีมี ๑ เลม 

อรรถกถาชาดก ชื่อชาตกัฏฐกถา มี ๑๐ เลม 

อรรถกถามหานิทเทส ชื่อสัทธัมมปชโชติกา มี ๑ เลม 

 
๓๗ คำยอวา ขุ.อป. ๑ 
๓๘ คำยอวา ขุ.อป. ๒., ขุ.พุทธฺ., ขุ.จริยา. 
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อรรถกถาจูฬนิทเทส ชื่อสัทธัมมปชโชติกา มี ๑ เลม 

อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค ชื่อสัทธัมมปกาสิน ีมี ๒ เลม 

อรรถกกาอปทาน ช่ือวิสุทธิชนวิลาสินี มี ๒ เลม 

อรรถกถาพุทธวงศ ชื่อมธุรัตถวิลาสินี มี ๑ เลม 

จริยาปฎกชื่อปรมัตถทีปนี มี ๑ เลม 
 

 ๑.๓ พระอภิธรรมปฎก 

พระอภิธรรมปฎก ประมวลพุทธพจนหมวดพระอภิธรรมวาดวยเรื่องจิต เจตสิก รูป นิพพาน 

และบัญญัติ ซึ่งเปนธรรมอันย่ิง ธรรมอันพิเศษ ธรรมอันละเอียดลุมลึกและประเสริฐยิ่งกวาธรรมทั้ง

ปวงที่จะยังสัตวใหไปสูสวรรคและนิพพาน เหมือนฉัตรอันยิ่งใหญที่ประเสริฐกวาฉัตรท้ังหลาย เพราะ

มิไดกลาวถึงสัตว บุคคล สถานที่และเหตุการณตาง ๆ เขามาประกอบแตอยางใดทั้งสิ้น นับเปนเรื่อง

ของวิชาการทางพระพุทธศาสนาลวน ๆ จัดเปนหมวดธรรมได ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ มี ๗ คัมภีร 

คือ ๑. ธัมมสังคณี ๒. วิภังค ๓. ธาตุกถา ๔. ปุคคลบัญญัติ ๕. กถาวัตถุ ๖. ยมก ๗. ปฏฐาน เรียกยอ

วา สํ วิ ธา ปุ ก ย ป มี ๑๒ เลม ดังนี้  

๑.๓.๑ ธัมมสังคณี (สํ) เปนคัมภีรรวบรวมปรมัตถธรรมทั้งหมดไวเปนหมวดหมู มี ๑ เลม คือ  

  เลมที่ ๓๔ ธัมมสังคณี๓๙ วาดวยการแสดงหัวขอธรรมหรือเนื้อหาหลักของพระอภิธรรมปฎก

ที่เรียก วา มาติกา ไวเปนเบื้องตน จากนั้นจึงนำไปแสดงขยายออกไปเปน ๔ กัณฑ คือ จิตตุปปาท

กัณฑ รูปกัณฑ นิกเขปกัณฑ และอัฏฐกถากัณฑตามลำดับ สวนใหญตนเลมแสดงมาติกา (แมบท) มีทั้ง 

ชุด ๓ และชุด ๒ เชน ชุด ๓ เชน จัดทุกสิ่งทุกอยางประดามีเปนกุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากฤต

ธรรม ชุดหนึ่ง เปนอดีตธรรม อนาคตธรรม ปจจุบันธรรม ชุดหนึ่ง ฯลฯ และชุด ๒ เชน จัดทุกสิ่งทุก

อยางเปนสังขตธรรม อสังขตธรรม ชุดหนึ่ง โลกียธรรม โลกุตตรธรรม ชุดหนึ่ง เปนตน รวมท้ังหมดมี 

๑๖๔ มาติกา เเบงเปน อภิธรรมมาติกา ๑๒๒ มาติกา สุตตันตมาติกา ๔๒ มาติกา ทายเลมมีอีก ๒ 

กัณฑ แตละกัณฑแสดงคำอธิบายยอหรือคำจำกัดความขอธรรมทั้งหลายในมาติกาที่กลาวถึงขางตนจน

ครบ ๑๖๔ มาติกา ไดคำจำกัดความขอธรรมใน ๒ บท ตางแนวกันเปน ๒ แบบ แตบททายจำกัดความ

ไวเพียง ๑๒๒ มาติกา 

๑.๓.๒ วิภังค (วิ) เปนคัมภีรแจกหรือกระจายปรมัตถธรรมออกเปนสวน ๆ มี ๑ เลม คือ 

เลมที่ ๓๕ วิภังค๔๐ วาดวยการแจกหรือกระจายปรมัตถธรรมออกเปนสวน ๆ ยกหลักธรรม

สำคัญ ๆ ข้ึนมาแจกแจงแยกแยะอธิบายกระจายออกใหเห็นทุกแง และวินิจฉัยจนชัดเจนจบไปเปน

 
๓๙ คำยอวา อภิ.สงฺ. 
๔๐ คำยอวา อภิ.วิ. 
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เรื่อง ๆ อธิบายเรื่องใด ก็เรียกวาวิภังคของเรื่องนั้น ๆ รวมอธิบายทั้งหมด ๑๘ วิภังค เชน ขันธวิภังค 

เปนตน  

๑.๓.๓ ธาตุกถา (ธา) : เปนคัมภีรท่ีจัดปรมัตถธรรมไวเปนพวก  ๆ โดยสงเคราะห เขากันได 

และสงเคราะหเขากันไมได โดย ขันธ อายตนะ และธาตุเปนตน  

๑.๓.๔  ปุคคลบัญญัติ (ปุ) : เปนคัมภีรที่แสดงพระอภิธรรมโดยบัญญัติ โดยยกบุคคลข้ึน

แสดงมากกวาสิ่งอ่ืน ทานรวมคัมภีรธาตุกถาและปุคคลบัญญัตไิวเปนเลมเดียวกัน มี ๑ เลม คือ  

เลมที่ ๓๖ ธาตุกถา-ปุคคลบัญญัติ๔๑ วาดวยการนำขอธรรมในมาติกาทั้งหลายและขอธรรม

อ่ืน ๆ อีก ๓๗๑ บท (อัพภันตรมาติกา ๑๐๕ บท และพาหิรมาติกา ๒๖๖ บท) มาจัดเขาในขันธ ๕ 

อายตนะ ๑๒ และธาตุ ๑๘ ดวยวิธีการ ๑๔ วิธีวา มาติกาบทใด สงเคราะหเขาไดหรือไมไดในหมวด

ธรรมใดบาง และบัญญัติเรียกสภาวธรรมตาง ๆ ตามหัวขอบัญญัติ ๖ ประการ มีขันธบัญญัติ อายตน

บัญญัติ ธาตุบัญญัติ เปนตน เชน ถามวา การบัญญัติสภาวธรรมที่เปนหมวดหมูกันวา เปนขันธ มี

เทาไร ตอบวา ขันธบัญญัติมี ๕ ประการ คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณ

ขันธ เปนตน รวมบุคคลที่แสดงไวในภาคอุทเทสและนิทเทส จำนวน ๓๖๕ จำพวก รวมถึงการบัญญัติ

ความหมายของชื่อที่ใชเรียกบุคคลตาง ๆ ตามคุณธรรมดวย  

๑.๓.๕ กถาวตฺถุ (ก) : เปนคัมภีรที่แสดงพระอภิธรรมข้ึนโตตอบ โดยทำนองปุจฉาวิสัชนา

เปนเร่ืองตาง ๆ มี ๑ เลม คือ  

 เลมท่ี ๓๗ กถาวัตถุ๔๒ วาดวยขอธรรมที่พระโมคคัลลีบัตรติสสเถระประธานการสังคายนา

ครั้งท่ี ๓ เรียบเรียงขึ้นเพ่ือแกความเห็นผิดของนิกายตาง ๆ ในพระพุทธศาสนาครั้งนั้น ซึ่งไดแตกแยก

กันออกไปแลวถึง ๑๘ นิกาย เชน ความเห็นวา พระอรหันตเสื่อมจากอรหันตตผลได เปนพระอรหันต

พรอมกับการเกิดได ทุกอยางเกิดจากกรรม เปนตน ประพันธเปนคำปุจฉาวิสัชนา มีทั้งหมด ๑,๐๐๐ 

สูตร แบงเปนสกวาทะ ๕๐๐ สูตร ปรวาทะ ๕๐๐ สูตร รวม ๒๒๖ กถา 

 ๑.๓.๖ ยมก (ย) : เปนคัมภีรท่ียกปรมัตถธรรมขึ้นแสดงเปนคู  ๆ มีอนุโลมปุจฉาและปฏิโลม

ปุจฉาเปนตน ม ี๒ เลม คือ 

เลมท่ี ๓๘ ยมก ภาค ๑๔๓ วาดวยการอธิบายหลักธรรมสำคัญใหเห็นความหมายและขอบเขตอยาง

ชัดเจน และทดสอบความรูอยางลึกซึ้ง ดวยวิธีตั้งคำถามยอนกันเปนคู ๆ เชนถามวา ธรรมท้ังปวงที่

เปนกุศล เปนกุศลมูล หรือวาธรรมทั้งปวงที่เปนกุศลมูล เปนกุศล, รูปท้ังหมด เปนรูปขันธ หรือวารูป

ขันธทั้งหมด เปนรูป, ทุกขทั้งหมด เปนทุกขสัจจ หรือวาทุกขสัจจทั้งหมด เปนทุกข เปนตน หลักธรรม

 
๔๑ คำยอวา อภิ.ธา., อภิ.ปุ. 
๔๒ คำยอวา อภิ.ก. 
๔๓ คำยอวา อภิ.ย. ๑ 
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ที่นำมาอธิบายในเลมนี้มี ๗ เรื่อง คือ มูล ขันธ อายตนะ ธาตุ สัจจะ สังขาร อนุสัย ถามตอบอธิบาย

เรื่องใด ก็เรียกวายมกของเรื่องน้ัน ๆ เชน มูลยมก ขันธยมก เปนตน รวมเปน ๗ ยมก 

  เลม ๓๙ ยมก ภาค ๒๔๔ วาดวยการอธิบายหลักธรรมสำคัญใหเห็นความหมายและขอบเขต

อยางชัดเจน และทดสอบความรูอยางลึกซึ้ง ดวยวิธีตั้งคำถามยอนกันเปนคู ๆ ตอจากภาค ๑ อีก ๓ 

เรื่อง คือ จิต ธรรม และอินทรีย ถามตอบอธิบายเรื่องใด ก็เรียกวายมกของเรื่องนั้น ๆ เรียกวา จิตตย

มก ธรรมยมก (กุศล-อกุศล-อัพยากตธรรม) อินทรยียมก เปน ๓ ยมก รวม ๒ ภาค มี ๑๐ ยมก 

  ๑.๓.๗ ปฏฐาน (ป) : เปนคัมภีรแสดงปรมัตถธรรมแผกวางขวางพิสดาร แจกไปตามปจจัย 

๒๔ มีเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย เปนตน เปนการแสดงควาวมสัมพันธอิงอาศัยเปนปจจัยแกกันแหง

ธรรมทั้งหลายในแงดานตาง ๆ ธรรมท่ีนำมาอธิบายก็คือขอธรรมที่มีในมาติกาที่กลาวไวแลวในตน

คัมภีรธรรมสังคณีนั่นเอง แตอธิบายเฉพาะ ๑๒๒ มาติกาแรกที่เรียกวา อภิธรรมมาติกา แบงเปน ๒๔ 

ปฏฐาน มี ๕ เลม คือ  

เลม ๔๐ ปฏฐาน ภาค ๑๔๕ วาดวยอารัมภกถา คือ ปจจยุทเทส การแสดงปจจัย ๒๔ ชนิด

โดยสังเขป และปจจยนิทเทส การจำแนกปจจัย ๒๔ ชนิดโดยพิสดาร เปนการปูพ้ืนฐานในเบื้องตน

แลวเขาสูเนื้อหา คือ อนุโลมติกปฏฐานตอนตน แบงเปน ๕ ติกะ คือ ลำดับที่ ๑ กุสลติกะ จนถึงลำดับ

ที่ ๕ สังกิลิฏฐติกะ เชน สภาวธรรมที่เปนกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เปนกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย 

ไดบางไหม เปนตน 

  เลมที่ ๔๑ ปฏฐาน ภาค ๒๔๖ วาดวยอนุโลมติกปฏฐานตอนปลาย ตอจากภาค ๑ อธิบาย

ความเปนปจจัยแกกันแหงธรรมทั้งหลายท่ีเหลือในติกมาติกา เหมือนอนุโลมติกปฏฐานตอนตน 

จำนวน ๑๗ ติกะ คือตั้งเเตลำดับที่ ๖  วิตักกติกะ จนถึงลำดับที่ ๒๒ สนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ คัมภีร 

ปฏฐานภาค ๑ และปฏฐานภาค ๒ นี้ จัดเปนปฏฐานท่ี ๑ เรียกชื่อวา ธัมมานุโลมติกปฏฐาน๔๗ 

เลมท่ี ๔๒ ปฏฐาน ภาค ๓๔๘ วาดวยอนุโลมทุกปฏฐานตอนตน อธิบายความเปนปจจัยแก

กันแหงธรรมทั้งหลาย ในทุกมาติกาจำนวน ๕๔ ทุกะ ตั้งเเตลำดับที่ ๑ เหตุทุกะจนถึงลำดับที่ ๕๔ 

 
๔๔ คำยอวา อภิ.ย. ๒ 
๔๕ อภิ.ป. ๑ 
๔๖ คำยอวา อภิ.ป. ๒ 
๔๗ เลมที่ ๔๐ - ๔๑ นี้ จัดเปนปฏฐานที่ ๑ เรียกวา ธัมมานุโลมติกปฏฐาน อธิบายความเปนปจจัยแกกันแหง

หมวดธรรมแมบทหมวดละ ๓ ขอที่เรียกวา ติกมาติกา จำนวน ๒๒ ติกะ มีกุสลติกะเปนติกะแรก สนิทัสสนสัปปฏิฆ

ติกะ เปนติกะสุดทาย ซึ่งดำเนินไปตามวาระตางๆ ๗ วาระ มีปฏิจจวารเปนวาระแรก ตามอำนาจของปจจัยแตละ

ชนิดทั้ง ๒๔ ชนิด มีเหตุปจจัยเปนปจจัยแรก เชน กุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา : สภาวธรรม

ที่เปนกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เปนกุศลเกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัย เปนตน 
๔๘ คำยอวา อภิ.ป. ๓ 
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ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ เชน โลกียธรรมเปนปจจัยแกโลกียธรรมโดยอารัมมณปจจัย อยางไร 

เปนตน 

เลมท่ี ๔๓ ปฏฐาน ภาค ๔๔๙ วาดวยอนุโลมทุกปฏฐานตอนปลาย อธิบายความเปนปจจัยแก

กันแหงธรรมทั้งหลาย ในทุกมาติกาที่เหลือ จำนวน ๔๖ ทุกะ ตั้งเเตลำดับท่ี ๕๕ สารัมมณทุกะจนถึง

ลำดับที่ ๑๐๐ สรณทุกะ ตอจากภาค ๓ จนจบ ปฏฐานภาค ๓ และปฏฐานภาค ๔ นี้ จัดเปนปฏฐานท่ี 

๒ เรียกชื่อวา ธัมมานุโลมทุกปฏฐาน๕๐ 

เลมท่ี ๔๔ ปฏฐาน ภาค ๕๕๑ วาดวยปฏฐานที่ ๓ - ๖ เกิดจากการนำปฏฐานที่ ๑ (ธัมมานุ

โลมติกปฏฐาน) กับที่ ๒ (ธัมมานุโลมทุกปฏฐาน) มาแสดงรวมกันแบบสลับไปมาและแสดงรวมกันเอง 

เปนปฏฐานท่ี ๓ (ธัมมานุโลมทุกติกปฏฐาน) ปฏฐานที่ ๔ (ธัมมานุโลมติกทุกปฏฐาน) ปฏฐานที่ ๕  

ธัมมานุโลมติกติกปฏฐาน และปฏฐานที่ ๖ (ธัมมานุโลมทุกทุกปฏฐาน) ทั้ง ๖ ปฏฐาน(ปฏฐานที่ ๑-๖) 

นี้เรียกวา อนุโลมนัย คือ นัยที่ไมมีการปฏิเสธ 

  เลมท่ี ๔๕ ปฏฐาน ภาค ๖๕๒ วาดวยปฏฐานที่ ๗ - ๒๔ วาดวยการอธิบายความเปนปจจัย

โดยนัยปฏิเสธที่เรียกวา ปจจนียนัย ๖ ปฏฐาน อธิบายความเปนปจจัยโดยการนำฝายปจจนียนัยมา

ผสมกับฝายอนุโลมนัย ๖ ปฏฐาน และนำฝายอนุโลมนัยมาผสมกับฝายปจจนียนัย อีก ๖ ปฏฐาน รวม 

๑๘ ปฏฐาน โดยแบง ๓ ชุด คือ  

ชุดท่ี ๑ วาดวยปฏฐานที่ ๗ - ๑๒ : ปฏฐานที่ ๗ (ธัมมปจจนียติกปฏฐาน) ปฏฐานที่  ๘  

(ธัมมปจจนียทุกปฏฐาน) ปฏฐานท่ี ๙ (ธัมมปจจนียทุกติกปฏฐาน) ปฏฐานที่ ๑๐ (ธัมมปจจนียติกทุก

ปฏฐาน) ปฏฐานที่ ๑๑ (ธัมมปจจนียติกติกปฏฐาน) ปฏฐานท่ี ๑๒ (ธัมมปจจนียทุกทุกปฏฐาน) ทั้ง ๖ 

ปฏฐาน (ปฏฐานท่ี ๗ -๑๒) นี้เรียกวา ปจจนียนัย คือ นัยท่ีมีการปฏิเสธทั้งกัมมบทและกัตตุบท เชน 

นกุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ นกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา : สภาวธรรมท่ีไมเปนกุศลอาศัยสภาวธรรมที่

ไมเปนกุศลเกิด ข้ึนเพราะเหตุปจจัย  

ชุดที่ ๒ วาดวยปฏฐานที่ ๑๒ – ๑๘ : ปฏฐานที่ ๑๓ (ธัมมานุโลมปจจนียติกปฏฐาน) ปฏฐาน

ที่ ๑๔ (ธัมมานุโลปจจนียทุกปฏฐาน) ปฏฐานที่ ๑๕ (ธัมมานุโลมปจจนียทุกติกปฏฐาน) ปฏฐานที่ ๑๖ 

(ธัมมานุโลมปจจนียติกทุกปฏฐาน) ปฏฐานที่ ๑๗ (ธัมมานุโลมปจจนียติกติกปฏฐาน) ปฏฐานที่ ๑๘ 

 
๔๙ คำยอวา อภิ.ป. ๔ 
๕๐ เลม ๔๒ – ๔๓ นี้ จัดเปนปฏฐานที่ ๒ เรียกวา ธัมมานุโลมทุกปฏฐาน อธิบายความเปนปจจัยแกกันแหง

หมวดธรรมแมบทหมวดละ ๒ ขอที่เรียกวา ทุกมาติกา จำนวน ๑๐๐ ทุกะ มีเหตุทุกะ เปนทุกะแรก สรณทุกะ เปน

ทุกะสุดทาย โดยดำเนินไปตามวาระและปจจัยเหมือนธัมมานุโลมติกปฏฐาน 
๕๑ คำยอวา อภิ.ป. ๕ 
๕๒ คำยอวา อภิ.ป. ๖ 
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(ธัมมานุโลมปจจนียทุกทุกปฏฐาน) ท้ัง ๖ ปฏฐาน (ปฏฐานท่ี ๑๓ -๑๘) นี้เกิดจากนำฝายปจจนียนัยมา

ผสมกับฝายอนุโลมนัย  

ชุดที่ ๓ วาดวยปฏฐานที่ ๑๙ - ๒๔ : ปฏฐานที่ ๑๙ (ธัมมปจจนียานุโลมติกปฏฐาน) ปฏฐาน

ที่ ๒๐ (ธัมมปจจนียานุโลมทุกปฏฐาน) ปฏฐานที่ ๒๑ (ธัมมปจจนียานุโลมทุกติกปฏฐาน) ปฏฐานที่ 

๒๒ (ธัมมปจจนียานุโลมติกทุกปฏฐาน) ปฏฐานที่ ๒๓ (ธัมมปจจนียานุโลมติกติกปฏฐาน) ปฏฐานที่ 

๒๔ (ธัมมปจจนียานุโลมทกุทุกปฏฐาน) ทั้ง ๖ ปฏฐาน(ปฏฐานที่ ๑๙ -๒๔) น้ีเกิดจากนำฝายอนุโลมนัย

มาผสมกับฝายปจจนียนัย 

คัมภีรปฏฐานนี้ ทานอธิบายคอนขางละเอียดเฉพาะเลมตน ๆ เทานั้น เลมหลัง ๆ ทานแสดง

ไวแตหัวขอใหผูศึกษานำมาเปรียบเทียบทำความเขาใจเอง โดยเฉพาะเลมสุดทายคือภาค ๖ แสดงไว

ยนยอท่ีสุด แมกระนั้นก็ยังเปนหนังสือถึง ๖ เลม หรือ ๓,๓๒๐ หนา กระดาษพิมพ ถาอธิบายโดย

พิสดารท้ังหมด จะเปนเลมหนังสืออีกจำนวนมากมายหลายเทาตัว ทานจึงเรียกปฏฐานอีกชื่อหนึ่งวา 

“มหาปกรณ” แปลวา ตำราใหญ ใหญท้ังโดยขนาดและโดยความสำคัญ  

อรรถกถา ธัมมสังคณี ชื่ออัฏฐสาลินี มี ๑ เลม 

อรรถกถา วิภังค ชื่อสัมโมหวิโนทนี มี ๑ เลม 

อรรถกถาธาตุกถา-ปุคคลบัญญัติ-กถาวัตถุ-ยมก-บัฏฐาน ชื่อปญจปกรณัตถกถา มี ๑ เลม 
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บทที่ ๒ การสังคายนาพระไตรปฎก 
 

 การสังคายนา หมายถึงการรอยกรองพระธรรมวินัย ใหเปนหมวดหมู คือ การประชุมสงฆจัด

ระเบียบหมวดหมูพระพุทธวจนะ แลวรับทราบในที่ประชุมนั้นวา ตงลงกันอยางนี้ และมีการทองจำ

สืบๆ กันตอมา การสังคายนาในครั้งแรกๆ นั้น ปรารภเหตุความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา สวนใน

การสังคายนาในครั้งหลังๆ ก็เปนเพียงการจารึกลงในคัมภีรใบลาน หรือตรวจทานอักขรวิธีเทานั้น การ

สังคายนาในพระพุทธศาสนานั้นมีปรากฏดวยกันหลายครั้ง และที่ยอมรับกันโดยท่ัวไป มี ๓ ครั้งใน

ชมพูทวีปหรือประเทศอินเดีย นอกนั้นก็เปนเพียงการสอบทาน ชำระ ตรวจสอบความถูกตองของใน

แตละประเทศเทานั้น แบงเปนการสังคายนาในประเทศลังกา ๔ ครั้ง การสังคายนาในประเทศเมียน

มาร หรือ พมา ๒ ครั้ง และการสังคายนาในประเทศไทย ๔ ครั้ง  
  

๒.๑ การสังคายนา ๓ ครั้ง ในชมพทูวีปหรืออนิเดีย 

 ๑) การสังคายนาครั้งท่ี ๑ 

 หลังจากคณะสงฆ ๗๐๐,๐๐๐ รูป มีพระมหากัสสปเถระเปนประธานไดทำการถวายพระ

เพลิงพระสรีระขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ประธานสงฆคือพระมหากัสสปเถระ ก็ได

หวนระลึกถึงคำจาบจวงของสุภัททบรรพชิตกลาวไวเมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานได ๗ วันวา 

พอทีเถิด พวกทานอยาเศราโศก อยาคร่ำครวญเลย พวกเรารอดพนดีแลวจากพระมหาสมณะรูปนั้น ที่

คอยจ้ำจี้จำไซพวกเราอยูวา สิ่งนี้ควรแกพวกเธอ สิ่งนี้ไมควรแกพวกเธอ พวกเราปรารถนาสิ่งใด ก็จะ

ทำสิ่งนั้น ไมปรารถนาสิ่งใด ก็จะไมทำสิ่งนั้น๕๓ ดำริอยูวา การที่พวกภิกษุผูมีใจบาปเขาใจวา ปาพจนมี

พระศาสดาลวงลบัไปแลว ไดพวกแลวพึงทำพระสทัธรรมทำใหอันตรธานไปในกาลไมนาน นี้เปนฐานะ

ที่จะมีได ที่จริง ตราบใดท่ีพระธรรมวินัยยังดำรงอยู ตราบนั้น ปาพจนก็ยังชื่อวามีพระศาสดายังไม

ลวงลับไปเสียทีเดียว จากน้ันทานไดเลือกเอาเฉพาะภิกษุขีณาสพผูทรงคุณวิเศษมีผูไดวิชชา ๓ เปนตน 

ผูทรงพระไตรปฎก และแตกฉานในปริยัติทั้งปวง บรรลุปฏิสัมภิทามีอานุภาพมาก ซึ่งสวนมากเปนผูที่

พระผูมีพระภาคทรงยกยองใหเปนเอตทัคคะ จำนวน ๔๙๙ รวมกับพระอานนทเถระซึ่งไดบรรบุพระ

อรหัตตแลว อีก ๑ รูป เปน ๕๐๐ รปู๕๔ กระทำใกลถ้ำสัตบรรณคูหา เมืองราชคฤห แควนมคธ  โดยมี

พระเจาอชาตศัตรูเปนองคอุปถัมภ มีพระมหากัสสปเถระ เปนประธานและเปนผูถาม มีพระอุบาลี

ตอบขอซักถามเกี่ยวกับวินัย พระอานนทตอบขอซักถามเก่ียวกับธรรม ใชเวลาสังคายนา ๗ เดือน จึง

สำเร็จ  
 

 

 

 

 

 
๕๓ วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๓๗/๓๗๖.  
๕๔ ดูรายละเอียดใน วิ.อ. (ไทย) ๑/-/๖-๙. 
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๒) การสังคายนาครั้งที่ ๒  

หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว ๑๐๐ ป๕๕ พวกภิกษุวัชชีบุตรชาวกรุงเวสาลี แสดงวัตถุ 

๑๐ ประการในกรุงเวสาลี ไดแก (๑) เก็บเกลือไวในเขนงฉัน ควร (๒) ฉันอาหารในเวลาบาย ลวงสอง

องคุลี ควร (๓) เขาบานฉันอาหารเปนอนติริตตะ ควร (๔) อาวาสมีสีมาเดียวกัน ทำอุโบสถตางๆ กัน 

ควร (๕) เวลาทำสังฆกรรม ภิกษุมาไมพรอมกันทำกอนได ภิกษุมาทีหลังจึงบอกขออนุมัติ ควร (๖) 

การประพฤติตามอยาง ที่อุปชฌายและอาจารยประพฤติมาแลว ควร (๗) ฉันนมสดท่ีแปรแลว แตยัง

ไมเปนนมสม ควร (๘) ดื่มสุราออน ควร (๙) ใชผานิสีทนะไมมีชาย ควร (๑๐) รับทองและเงิน ควร๕๖ 

ในเวลานั้น ทานพระยสกากัณฑบุตรทราบเรื่องของภิกษุวัชชีบุตร จึงไดชักชวนภิกษุ ๗๐๐ รูปทำการ

ชำระขอวินัย ๑๐ ประการนั้น แลวทำการสังคายนาครั้งท่ี ๒ มีพระเรวตเถระเปนผูถาม พระสัพพกามี

เถระเปนผูตอบพระวินัย โดยมีพระเจากาฬาโศกราชเปนผูอุปถัมภ ทำ ณ วาลิการาม เขตกรุง 

เวสาลี  เมืองเวสาลี แควนวัชชี ดำเนินการอยูเปนเวลา ๘ เดือน จึงเสร็จสิ้น ผลจากการสังคายนาครั้ง

ที่ ๒ นี้ในฝายเถรวาทแมจะสามารถชำระความถูกตองของการตีความพระธรรมวินัยได แตเปนบอเกิด

ใหเกิดความแตกแยกทางความคิดในพระพุทธศาสนา และเปนบอเกิดนิกายใหมในพระพุทธศาสนาคือ 

มหาสังฆิกะ ซึ่งไมยอมรับมติของการสังคายนาครั้งนี้ แลวแยกไปทำการสังคายนาอีกสวนหนึ่งตางหาก 

พวกภิกษุวัชชีบุตรไดชักชวนภิกษุจำนวนมากทำการสังคายนา เรียกตนวา มหาสังคีติ ตอมาจึงไดแตก

ออกเปนนิกายตาง ๆ ถึง ๑๘ นิกาย คือ แยกออกจากเถรวาทดั้งเดิม ๑๑ นิกาย แยกออกจาก 

มหาสังฆิกะ ๗ นิกาย และ ๗ นิกายที่แตกจากมหาสังฆิกะ เกิดเมื่อพ.ศ. ๑๐๐ สวน ๑๑ นิกายที่แตก

จากเถรวาท เกิดเมื่อพ.ศ. ๒๐๐ เปนตนมา๕๗ 

๓) การสังคายนาครั้งที่ ๓  

 หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานได ๒๓๕ ป ไดมีเหลาเดียรถีย ๖๐๐๐๐ คน เขามาปลอม

บวชในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังลาภสักการะ  พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ไดคัดเลือกภิกษุที่ทรงปริยัติ

คือพระไตรปฎก แตกฉานปฏิสัมภิทา ทรงคุณวิเศษมีวิชชา ๓ เปนตนจำนวน ๑,๐๐๐ รูป ทำการ

สอบสวนเหลาอลัชชีที่ปลอมบวชเหลานั้น และไดทำการรวบรวมสังคายนาพระธรรมวินัย โดยมี

พระมัชฌันติกเถระ และพระมหาเทวเถระ เปนผูตอบขอซักถาม ณ อโศการาม กรุงปาฏลีบุตร แควน

มคธ ดำเนินการอยูเปนเวลา ๙ เดือน จึงเสร็จสิ้น มีพระเจาอโศกมหาราชเปนผูอุปถัมภ ผลจากการทำ

สังคายนาในครั้งนี้ คือ สามารถขจัดพวกอลัชชีในพระพุทธศาสนาได และรวบรวมพระธรรมวินัยให

บริสุทธิ์ดังเดิม มีการแยกพระธรรมวินัยเปนพระไตรปฎกเปน ๓ ปฎกอยางสมบูรณและชัดเจน คือ 

 
๕๕ หลักฐานฝายธิเบต ระบุเหตุการณครั้งนี้ เกิดขึ้นภายหลังพุทธปรินิพพาน ๑๑๐ ป ดูรายละเอียดใน Bu – 

Ston The Histort of Buddhism in India and Tibet. Translated from Tibetan by E. Opermiller. (Delhi 

: Sri Satguru Publication, 1996), p. 91. 
๕๖ วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๔๖/๓๙๓. 
๕๗ พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ดร., ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในอินเดีย, พิมพครั้งที่  ๔ , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอกพิมพไท จำกัด, ๒๕๕๗), หนา ๘๒. 
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พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก และไดนำกถาวัตถุปกรณเขาบรรจุไวในอภิธรรม

ปฎกดวย และไดสงพระสมณทูตไปประการพระศาสนาในเมืองตางๆ ถึง ๙ สาย สืบพระพุทธศาสนา

มาจนถึงปจจุบัน๕๘  
  

๒.๒ การสังคายนา ๓ ครั้ง ในศรีลังกา 

 ๑) สังคายนาที่ ๑ ในศรีลังกา  

 หลังจากการสังคายนาครั้งที่ ๓ เสร็จแลว เมื่อทำสังคายนาครั้งท่ี ๓ เสร็จแลว พระโมคคัลลี

บุตรติสสเถระประธานสงฆพิจารณาเห็นวา  พระพุทธศาสนาจะไมดำรงมั่นในอินเดีย จึงขอความ

อุปถัมภจากพระเจาอโศกมหาราช เพื่อสงสมณทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ ๙ สาย

ดวยกันคือ ๑. พระมัชฌันติกเถระ ไปรัฐกัสมีคันธาระ (แคชเมียร อินเดียตอนเหนือ) ๒. สงพระมหา

เทวเถระไปมหิงสากะมณฑล (ไมซอร อินเดียตอนใต ฝงตะวันตก) ๓ .สงพระรักขิตเถระไปวนวาสี

ชนบท (ไมซอร ตอนเหนือ) ๔. สงพระโยนกธัมมรักขิตเถระ ไปอปรันตกชนบท (มุมไบหรือบอมเบย

ตอนเหนือ) ๕. สงพระมาหาธัมมรกัขิตเถระไปมหารฐัชนบท (เมืองปูนา) ๖.สงพระมหารักขิตเถระ ไป

โยนกโลกชนบท (อิหรานตอนเหนือ) ๗. สงมัชฌันติกเถระไปชนบทที่เปนสวนหนึ่ง ณ หิมวันตประเทศ 

เชิงเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล ๘. สงพระโสณเถระและพระอุตตรเถระไปสุวรรณภูมิชนบท (เอเชีย

อาคเนย) ๙. สงพระมหินทรเถระผูเปนสัทธิวิหาริกของตนกับอิฎฎิยเถระ อุตริยเถระ พระสัมพลเถระ 

และพระภัททสาลเถระ ไปเกาะตามพปณณิ (ประเทศศรีลังกา)๕๙ สายที่สำคัญและมีผลงานปรากฏมา

จนถึงปจจุบัน คือ สายของพระมหินทเถระกับคณะ ทานมาเผยแผพระพุทธศาสนาที่ลังกา และไดทำ

การสังคายนาพระธรรมวินัยเปนครึ่งที่ ๑ ในเกาะลังกา และเปนครั้งที่ ๔ นับตอจากอินเดีย เม่ือป 

พ.ศ. ๒๓๖ มีพระมหินทเถระเปนประธานสงฆ พระเจาเทวานัมปยติสสะ ทรงเปนองคอุปถัมภ อยางไร

ก็ตาม การสังคยนาครั้งน้ีเปนกิจกรรมตามขอปรารภพิเศษ ไมนับเขาในประวัติการสังคายนา๖๐ 

 ๒) สังคายนาครั้งที่ ๒ ในลังกา 
 พระสาวกท้ังหลายกระทำ เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานได ๔๓๓ ป มีพระ 

รักขิตตมหาเถระเปนประธานสงฆ มีพระเจาวัฏฏคามณีอภัย ทรงอุปถัมภ ทำ ณ อาโลกเลณสถาน  

มตเลชนบท ประเทศศรีลังกา นับเปนการสังคายนาครั้งที่ ๒ ในเกาะลังกา และนับเปนครั้งท่ี ๕ ตอ

จากอินเดีย เมื่อทำสังคายนาเสร็จ พระสาวกทั้งหลาย ไดตกลงกันที่จะจารึกพระไตรปฎกและ 

อรรถกถาเปนลายลักษณอักษรลงในใบลาน 

  
 

๕๘ พระอมรเมธาจารย (นคร เขมปาลิ) ป.ธ. ๖, Ph.D., พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ป.ธ.๙, 

พธ.บ. Ph.D. และคณะ, พระไตรปฎกปริทัศน, พิมพครั้งแรก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๒๒. 
๕๙ วิ.อ. (ไทย) ๑/-/๘๓. 
๖๐ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), กาลานุกรม : พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก, พิมพครั้งที่ ๗, 

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพผลิธัมม, ๒๕๕๖), หนา ๓๘. 
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๓) สังคายนาครั้งที่ ๓ ในลังกา 

 การสังคายนาครั้งนี้ พระพุทธโฆษาจารย ไดมาจากอินเดีย และไดแปลอรรถกถาภาษาสิงหล

กลับเปนภาษามคธ เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานได ๙๕๖ ป ในรัชสมัยของพระเจา 

มหานาม นับเปนการสังคายนาครั้งที่ ๓ ในเกาะลังกา และนับเปนครั้งที่ ๕ นับตอจากอินเดีย การ

สังคายนานี้ เปนการปรวิรรตคัมภีรครั้งใหญสุด และไดจัดระเบียบอรรถกถาจากเดิมจากมหาอรรถกถา 

๓ คัมภีร แยกออกเปนอรรถกถาพระวินัย อรรถกถาพระสูตร และอรรถกถาพระอภิธรรม ไวอยาง

ชัดเจน ตราบถึงทุกวันนี้ 

 ๔) สังคายนาครั้งที่ ๔ ในลังกา 

 การสังคายนาที่ ๔ นี้ เปนการสังคายนาที่รูกันเฉพาะในลังกาเทาน้ัน กระทำเม่ือพ.ศ. ๑๕๘๗ 

พระเจาปรักกมพาหุ ไดนิมนตพระสาวกทั้งหลายรจนาคำอธิบายพระไตรปฎกและอรรถกถา ที่เรียกวา 

ฎีกา ลังกานับการสังคายนาครั้งน้ีเปนครั้งที่ ๔ แตเมื่อนับรวมกับการสังคายนา ๓ ครั้งในชมพูทวีป จึง

เปนเปนครั้งที่ ๗ แหงการสังคายนา จากนั้นก็ไมมีการสังคายนาพระธรรมวินัยในลังกาอีกตอไป 
 

๒.๓ การสังคายนา ๒ ครั้งในพมา 

 พมา ไดนับสังคายนาในอินเดีย ๓ ครั้ง และสังคายนาครั้งที่ ๒ ในลังกาเมื่อพ.ศ. ๔๓๓ วาเปน

ครั้งที่ ๔ และนับการสังคายนา อีก ๒ ครั้งในพมา วาเปนครั้งท่ี ๕ และ ๖ ตามลำดับ 

 ๑) การสังคายนาครั้งท่ี ๑ ในพมา  

 สังคายนาครั้งน้ีกระทำในรัชสมัยพระเจามินดง มี พระชาคราภิวังสะ พระนรินทาภิชชะ และ

พระสุมังคลสามี ผลัดกันเปนประธานโดยลำดับ มีผูเชี่ยวชาญแตกฉานในพระปริยัติธรรม เขารวม

ประชุม ๒๔๐๐ รูป ทำอยู ๕ เดือน จึงสำเร็จในปพ.ศ. ๒๔๑๔ ผลจากการสังคายนาครั้งนี้ พระเจา 

มินดง ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจารึกพระไตรปฎกลงบนหินออน ๗๒๙ แผน ณ เมืองมัณฑเล 

นับเปนครั้งแรกในการสังคายนาในพมา  

 ๒) การสังคายนาครั้งที่ ๒ ในพมา 

 การสังคายนาครั้งนี้ จัดใหมีข้ึน ในโอกาสฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ โดยรัฐบาลพมา ซึ่งมี

วัตถุประสงคเพื่อจะพิมพพระไตรปฎก และจัดพิมพพระไตรปฎกฉบับแปลเปนภาษาพมา ไดทำการ

ระหวาง ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๗ – วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ในการนี้ไดเชิญชวนพุทธศาสนิกชน

หลายประเทศไปรวมดวย โดยเฉพาะประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเถรวาท คือ ลังกา ไทย ลาว เขมร มี

การสรางคูหาจำลองทำดวยคอนกรีต จุคนได หลายพันคน มีที่นั่งสำหรับพระสงฆไมนอยกวา ๒๕๐๐ 

ที่ ในเนื้อท่ี ๒๐๐ ไรเศษ เสรจ็แลวจึงไดแจกจายไปในประเทศตางๆ๖๑ 

  

 
๖๑ พระอมรเมธาจารย (นคร เขมปาลิ) ป.ธ. ๖, Ph.D., พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ป.ธ.๙, 

พธ.บ. Ph.D. และคณะ, พระไตรปฎกปริทัศน, พิมพครั้งแรก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๒๕ – ๒๖. 
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๒.๔ การสังคายนา ๔ ครั้ง ในประเทศไทย  

 เนื่องจากเมื่อประมาณชวง พ. ศ. ๑๕๐๐ - ๑๗๐๐ พระพุทธศาสนาในศรีลังกาไดรับการ 

ทำนุบำรุงทางดานการศึกษาจนเจริญรุงเรืองสืบมามีกิตติศัพทแพรมาถึงสยามประเทศ พระสงฆใน

ดินแดนน้ีจึงไดพากันไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกาแลวนำคัมภีรพระไตรปฎกอรรถกถาและฎีกา

เขามาซึ่งปรากฏตามหลักฐานในหนังสือตำนานมูลศาสนาวา “พระมหาสุรินทเถระ ใหพระญาณ 

คัมภีระ ไปโลหณชนบท (ศรีลังกา) รับพระศาสนา พระพุทธรปู ตนโพธ์ิ พระไตรปฎกพรอมทั้งอักษรท่ี

ใชเขียนภาษาบาลีกลับมาเม่ือ พ.ศ ๑๙๗๓”๖๒ เมื่อมีพระไตรปฎกอรรถกถาฎีกาท่ีนำเขามาจากศรี

ลังกาแลวก็เกิดมีการจารจารึกลงบนใบลาน การจารจารึกในแตละฉบับยอมมีขอผิดพลาดบกพรอง จึง

เปนเหตุใหมีการทำสังคายนาตรวจสอบคัมภีรพระไตรปฎกฉบับตางๆ การสังคายนาพระไตรปฎกที่

เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ ปรากฏหลักฐานวามีดวยกัน ๔ ครั้ง และประเทศไทยยอมรับการสังคายนาใน

ประเทศอินเดียทั้ง ๓ ครั้ง และยอมรับการสังคายนาในลังกาอีก ๔ ครั้ง โดยนับการสังคายนาในไทย

เปนครั้งที่ ๘ – ๙ – ๑๐ – ๑๑ รวมการสังคายนาที่ไทยยอมรับ ๑๑ ครั้ง การสังคายนาพระไตรปฎก

ในไทยมี ๔ ครั้งดังนี้ 

 ๑) สังคายนาครั้งที่ ๑ ในประเทศไทย 

เมื่อพ. ศ. ๒๒๐ พระเจาติโลกราชแหงลานนาไดนิมนตพระภิกษุสงฆชาวลานนา กระทำสังคายนา

พระไตรปฎกแลวจารึกลงใบลานดวยอักษรธรรมลานนา ท่ีวัดโพธาราม เมืองเชียงใหม กระทำอยู ๑ ป 

จึงเสร็จ 

๒) สังคายนาครั้งที่ ๒ ในประเทศไทย 

เมื่อพ. ศ.  ๒๓๓๑ สมัยรัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดพระกรุณา

โปรดเกลาฯ อาราธนาพระเถรานุเถระเปนพระสังคีติกาจารย จำนวน ๒๑๘ รูป และเชิญศาสนบัณฑิต 

ผูทรงความรู จำนวน ๓๒ ทาน ทำการสังคายนาพระไตรปฎก ชำระ ตรวจสอบ นำคัมภีรพระไตรปฎก

ที่มีอยูทั้งหมด มาสอบทานกันแลวแกไขคำที่บกพรองใหถูกตอง ทำที่วัดพระศรีสรรเพชญ (วัดมหาธาตุ 

ฯ ทาพระจันทร) กรุงรัตนโกสินทรกระทำอยู ๕ เดอืน จึงเสร็จ 

๓) สังคายนาครั้งที่ ๓ ในประเทศไทย 

 เม่ือ พ. ศ. ๒๔๓๑ ไดมีการสังคายนาพระไตรปฎกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร มี

พระสงฆเขาประชุมเปนพระสังคีติกาจารยจำนวน ๑๑๐ รูปกระทำอยู ๖ ปเสร็จแลว ในครั้งนี้ไดมีการ

จัดพิมพพระไตรปฎกเปนเลมหนังสือเปนครั้งแรกในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ทรงอุปถัมภ 

 

 

 
๖๒ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร, ปวงคำ ตุยเขียว, ตำนานมูลศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภาการพิมพ, 

๒๕๓๗), หนา ๒,๑๔๐ – ๒๑๔๑. 
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๔) สังคายนาครั้งที่ ๔ ในประเทศไทย 

เมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐ ไดมีการสังคายนาพระไตรปฎก ท่ีวัดมหาธาตุ ทาพระจันทรกรุงเทพมหานคร ทำ

อยู ๒ ป จึงเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เปนองคอุปถัมภ พรอมดวยรัฐบาล 

 ตลอดระยะเวลา ๒๕๖๐ ป พระไตรปฎก ไดเดินทางผานกาลเวลา ผานกระบวนการ

สังคายนานับได ๑๐ กวา ครั้ง ทั้งนี้เหลาพระสาวกทั้งหลาย ก็ไดชวยกันจนสุดกำลังเพ่ือรักษาไวซึ่ง

ความเที่ยงธรรมแหงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค พระธรรมที่ทรงแสดงพระวินัยท่ีทรงบัญญัติ

นั้น ไดรับการสสืบทอดกันตอมา จนไดรับการจัดพิมพเปนเลมหนังสือ ในประเทศไทย จัดพิมพเปน

พระไตรปฎก ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย จำวน ๔๕ เลม และชาวพุทธไดยกยองพระไตรปฎกวา เปน

สิ่งล้ำคา ควรแกการรักษาและบูชา ผูใดไดสรางพระไตรปฎกไวในพระพุทธศาสนาก็เทากับไดสราง

ธรรมเจดีย ซึ่งเปนที่สุดของเจดียไวดวย เปนธรรมบูชา พระไตรปฎก จึงนับวาเปนดุจหัวใจของ

พระพุทธศาสนา หากชาวพุทธไมไดศึกษาเลาเรียนพระไตรปฎก ก็เทากับละเลยพื้นฐานของชาวพุทธ

ไป พระไตรปฎกวิเคราะห จึงเปนอีกวิชาหนึ่ง ที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดใหเปนหนึ่งในราชวิชาแกน

ของสาขาพระพุทธศาสนา ผูศึกษาจะตองศึกษาวิเคราะหโครงสราง เนื้อหาสาระสำคัญของ

พระไตรปฎก เพ่ือทำความเขาใจแกนแทพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
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บทที่ ๓ ลำดับชั้นคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 
 

๓.๑ คัมภีรพระไตรปฎก 

พระไตรปฎก หรือพระบาลี ซึ่งเปนพระพุทธวจนะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

รวมถึงภาษิตตางๆ ที่รวบรวมไว และผานการสังคายนา ทั้ ง ๓ ครั้ง จัดเปนหลักฐานชั้นที่  ๑ 

ประกอบดวยคัมภีรสำคัญ ๓ ปฎก คือ 

๑. พระวินัยปฎก วาดวยกฎระเบียบ ขอปฏิบัติเกี่ยวกับความประพฤติ ความเปนอยู 

ขนบธรรมเนียม และการดำเนินกิจการตาง ๆ ของภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ มี ๒๑,๐๐๐ พระ

ธรรมขันธ จัดเปนเลมได ๘ เลม 

๒. พระสุตตันตปฎก วาดวยพระธรรมเทศนาที่ตรัสแกบุคคลตาง ๆ ในเวลาและสถานที่

แตกตางกันไปเปนรูปคำสนทนาโตตอบบาง เปนรูปรอยกรองบาง รอยแกวบาง รอยแกวผสมรอย

กรองบาง ตลอดถึงเทศนาของพระสาวกองคสำคัญ เชน พระสารีบุตรเถระ พระมหากัจจายนเถระ 

พระโสณกุฏิกัณณเถระ เปนตน มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ จัดเปนเลมหนังได ๒๕ เลม 

๓. พระอภิธรรมปฎก วาดวยหลักธรรมตาง ๆ ที่เปนปรมัตถธรรมคือจิต เจตสิก รูป นิพพาน 

รวมถึงบัญญัติ ซึ่งเปนธรรมะขั้นสูง อธิบายดวยหลักวิชาการลวน ๆ โดยไมอางอิงเหตุการณและบุคคล 

มี ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ จัดเปนเลมหนังสือได ๑๒ เลม 
 

๓.๒ คัมภีรอรรถกถา  

คัมภีรอรรถกถา ไดแก คัมภีรอธิบายขยายความในพระไตรปฎก จัดเปนหลักฐานชั้นที่ ๒ 

แบงเปน ๒ ประเภท คือ  

๓.๒.๑ โบราณอรรถกถา อรรถกถาสมัยโบราณ เปนคัมภีรชั้นเดิม สันนิษฐานวา นาจะมีมา

ตั้งแตสมัยพุทธกาล และนำสืบมาเรื่อยจนพระพุทธศาสนารุงเรืองอยูในเกาะลังกาแลวมีการปริวรรต

ไปสูภาษาสิงหล จนเมื่อประมาณ พ.ศ. ๙๕๖ พระพุทธโฆสาจารยไดเดินทางไปยังเกาะลังกาแลว

ปริวรรตกลับมาเปนภาษาบาลี ตนฉบับไดอันตรธานไปหมดสิ้น ยังคงเหลือเฉพาะท่ีพระพุทธโฆสา

จารยรวบรวมเรียบเรียงขึ้นมาใหมเทานั้น โบราณอรรถกถาแบงออกเปน ๓ ประเภท คอื  

 ๑. อรรถกถาพระวินยัปฎก ตนฉบับอันตรธานแลว มี ๖ คัมภีร คือ 

๑) มหาอรรถกถา หรือมูลอรรถกถา อรรถกถาชุดใหญหรือชุดเดิม อธิบายขยายความใน

พระไตรปฎกทั้ง ๓ ปฎก เปนของพระสงฆคณะมหาวิหาร เมืองอนุราธปุระ ประเทศลังกา 

๒) มหาปจจารีอรรถกถา อรรถกถาแพใหญ คมัภีรนี้แตงบนแพ ณ ที่แหงหนึ่งในลังกา 

๓) กุรุนทีอรรถกถา คมัภีรน้ีแตงข้ึนท่ีกุรุนทีเวฬุวิหาร ในลังกา 

๔) อันธกัฏฐกถา อรรถกถาภาษาอันธกะ คัมภีรนี้ ทานเขียนดวยภาษาอันธกะ นำสืบ ๆ กัน

มาที่เมืองกัญจิปุระ ในอินเดยีภาคใต 

๕) สังเขปฏฐกถา อรรถกถายอ สันนิษฐานวา แตงในอินเดียภาคใต 
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๖) ปริตตัฏฐกถา อรรถกถาพระไตรปฎกฉบับกะทัดรัด พระพุทธโฆสาจารย เปนผูรจนา 

๒. อรรถกถาสุตตันตปฎก ตนฉบับอันตรธานแลว มี ๗ คัมภีร คือ 

๑) มหาอรรถกถา หรอื มูลอรรถกถา 

๒) สุตตันตฏัฐกถา อรรถกถาพระสูตร 

๓) อาคมัฏฐกถา อรรถกถานิกาย ๔  นิกาย 

๔) ทีฆัฏฐกถา อรรถกถาทีฆนิกาย  

๕) มัชฌิมัฏฐกถา อรรถกถามัชฌิมนกิาย 

๖) สังยุตตัฏฐกถา อรรถกถาสังยุตตนิกาย 

๗) อังคุตตรัฏฐกถา อรรถกถาอังคุตตรนิกาย 

๓. อรรถกถาอภิธรรมปฎก ตนฉบับอันตรธานแลว มี ๒ คัมภีร คือ 

  ๑) มหาอรรถกถา หรอื มูลอรรถกถา  

๒) อภิธัมมัฏฐกถา อรรถกถาอภิธรรม 
 

๓.๒.๒ บาิอรรถกถา อรรถกถาภาษาบาลีที่แตงข้ึนในสมัยพระพุทธโฆสาจารย และพระ

อรรถกถาจารยอื่น ๆ แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ 

๑. อรรถกถาพระวินยัปฎก  มี ๑๓ คัมภีร คือ 

๑) สมันตปาสาทิกา อรรถกถาแกพระวินัยปฎกทั้ง ๘ เลม พระพุทธโฆสาจารย เปนผูรจนา 

๒) กังขาวิตรณี หรือมาติกัฏฐกถา อรรถกถาปาฏิโมกข พระพุทธโฆสาจารย เปนผูรจนา  

๓) วินยสังคหัฏฐกถา หรือ ปาลิมุตตกวินิจฉยสังคหะ แกวินัยปฎกโดยเอกเทศ พระสารีบุตร 

เถระ เปนผูรจนา 

๔) วินยสังคหอรรถกถาคัมภีรเล็ก ชินภูมิสยาดอ เปนผูรจนา  

๕) วินยวินิจฺฉยัฏฐกถา พระพุทธทัตตเถระ เปนผูรจนา 

๖) อุตตรวินจิฉยอรรถกถา พระพุทธทัตตเถระ เปนผูรจนา 

๗) ขุททกสิกขาอรรถกถา พระธรรมสิริเถระ เปนผูรจนา  

๘) มูลสิกขาอรรถกถา พระมหาสามิ เปนผูรจนา 

๙) สีมาลังการอรรถกถา พระวาจิสสรเถระ เปนผูรจนา  

๑๐) สีมาสังคหอรรถกถา พระวาจิสสรเถระ เปนผูรจนา  

๑๑) นิปุณปทสังคหอรรถกถา ไมปรากฏนามผูรจนา 

๑๒) สีลาวหอรรถกถา ไมปรากฏนามผูรจนา 

๑๓) สิกขาปทวลัญชนอรรถกถา ไมปรากฏนามผูรจนา 

๒. อรรถกถาสุตตันตปฎก มี ๒๒ คัมภีร คือ 

๑) สุมังคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย พระพุทธโฆสาจารย เปนผูรจนา 

๒) ปปญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย พระพุทธโฆสาจารย เปนผูรจนา 



                                      พระไตรปฎกศึกษา ๔๕ นาที     หนา  ๒๕ 

 

๓) สารัตถทีปนี อรรถกถาสังยุตตนิกาย พระพุทธโฆสาจารย เปนผูรจนา 

๔) มโนรถปูรณ ีอรรถกถาอังคุตตรนิกาย พระพุทธโฆสาจารย เปนผูรจนา 

๕) ปรมัตถโชติกา อรรถกถาขุททกปาฐะ พระพุทธโฆสาจารย เปนผูรจนา 

๖) ธัมมปทัฏฐกถา อรรถกถาธรรมบท ขุททกนิกาย พระพุทธโฆสาจารย เปนผูรจนา 

๗) ปรมัตถทีปนี อรรถกถาอุทาน ขุททกนิกาย พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา 

๘) ปรมัตถทีปนี อรรถกถาอิติวุตตกะ ขุททกนิกาย พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา 

๙) ปรมัตถโชติกา อรรถกถาสุตตนิบาต ขุททกนิกาย พระพุทธโฆสาจารย เปนผูรจนา 

๑๐) ปรมตัถทีปนี อรรถกถาวิมานวัตถุ ขุททกนิกาย พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา 

๑๑) ปรมตัถทีปนี อรรถกถาเปตวัตถุ ขุททกนิกาย พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา 

๑๒) ปรมตัถทีปนี อรรถกถาเถรคาถา ขุททกนิกาย พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา 

๑๓) ปรมตัถทีปนี อรรถกถาเถรีคาถา ขุททกนิกาย พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา 

๑๔) ชาตกัฏฐกถา อรรถกถาชาดก ขุททกนิกาย พระพุทธโฆสาจารย เปนผูรจนา 

๑๕) สัทธัมมโชติกา อรรถกถามหานิเทส และจูฬนิเทส พระอุปเสนเถระ เปนผูรจนา 

๑๖) สัทธัมมปกาสินี อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค ขุททกนิกาย พระมหานามเถระ เปนผูรจนา 

๑๗) วิสุทธชนวิลาสินี อรรถกถาอปทาน ขุททกนิกาย พระพุทธโฆสาจารย เปนผูรจนา 

๑๘) มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวังสะ ขุททกนิกาย พระพุทธทัตตเถระ เปนผูรจนา 

๑๙) ปรมตัถทีปนี อรรถกถาจริยาปฎก ขุททกนิกาย พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา 

๒๐) วิสุทธิมรรคปกรณวิเสส หรือ วิสุทธิมรรคอรรถกถา เปนอรรถกถาพระไตรปฎกโดยยอ 

พระพุทธโฆสาจารย เปนผูรจนา 

๒๑) มังคลัตถทีปนี คือ อรรถกถามงคลสูตร แกเฉพาะมงคลสูตร พระสิริมังคลาจารย ชาว

ลานนา เปนผูรจนา 

๒๒) เวสสันตรทีปนี อรรถกถาเวสันดรชาดก แกเฉพาะเวสสันดรชาดก พระสิริมังคลาจารย 

ชาวลานนา เปนผูรจนา 

๓. อรรถกถาอภิธรรมปฎก มี ๑๑ คัมภีร คือ 

๑) อัฏฐสาลินี อรรถกถาธรรมสังคณีปกรณ พระพุทธโฆสาจารย เปนผูรจนา  

๒) สัมโมหวิโนทนี อรรถกถาวิภังคปกรณ พระพุทธโฆสาจารย เปนผูรจนา  

๓) ปรมัตถทีปนี หรือ ปญจปกรณัฏฐกถา อรรถกถาปกรณทั้ง ๕  คือ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ 

กถาวัตถุ ยมก และปฏฐาน พระพุทธโฆสาจารย เปนผูรจนา 

๔) อภิธัมมัตถสังคหะ หรือ อภิธัมมัตถสังคหอรรถกถา พระอนุรุทธาจารย เปนผูรจนา  

๕) ปรมัตถวินิจฉัย หรือ ปรมัตถวินิจฉัยอรรถกถา พระอนุรุทธาจารย เปนผูรจนา  

๖) นามรูปปริจเฉท หรอื นามรูปปริจเฉทอรรถกถา พระอนุรุทธาจารย เปนผูรจนา 

๗) อภิธัมมาวตาร หรือ อภิธัมมาวตารอรรถกถา พระพุทธทัตตเถระ เปนผูรจนา  
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๘) รูปารูปวิภาค หรอื รูปารูปวิภาคอรรถกถา พระพุทธทัตตเถระ เปนผูรจนา 

๙) เขมาปกรณ หรือ เขมาปกรณอรรถกถา พระเขมาเถระ เปนผูรจนา 

๑๐) โมหวิจเฉทนี หรือ โมหวิจเฉทนีอรรถกถา พระมหากัสสปเถระ เปนผูรจนา 

๑๑) สัจจสังเขปปกรณ พระจูฬธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา 
 

๓.๓ คัมภีรฎีกา  

คัมภีรฎีกา ไดแก คัมภีรรองจากอรรถกถา เนนอธิบายขยายความในคัมภีรอรรถกถาเปนหลัก 

รวมทั้งท่ีเปนมูลฎีกา (ฎีกาเกา) และอภินวฎีกา (ฎีกาใหม) จัดเปนหลักฐานชั้นที่ ๓ แบงเปน ๓ 

ประเภท คือ  

๑. ฎีกาพระวินัย มี ๑๘ คมัภีร คือ 

๑) สารัตถทีปนี ฎีกาอรรถกถาวินัย พระสารีบุตรเถระ เปนผูรจนา 

๒) วิมติวิโนทนีฎีกา พระมหากัสสปเถระ เปนผูรจนา  

๓) วชิรพุทธฎีกา  พระวชิรพุทธิเถระ เปนผูรจนา  

๔) กังขาวิตรณีฎีกา พระพุทธนาคเถระ เปนผูรจนา  

๕) วินยสังคหฎีกา พระสารีบุตรเถระ เปนผูรจนา  

๖) ขุททสิกขาฎีกา พระเรวตเถระ เปนผูรจนา  

๗) ขุททสิกขาฎีกา พระธรรมสิริเถระ เปนผูรจนา  

๘) มูลสิกขาฎีกาคัมภีรเกา พระวิมลสารเถระ เปนผูรจนา 

๙) มูลสิกขาฎีกา พระวาจิสสรเถระ เปนผูรจนา  

๑๐) วินยวิมติจเฉทฎีกา พระสมันตคุณสารเถระ เปนผูรจนา  

๑๑) วินยวินิจฉยฎีกา พระวาจิสสรเถระ เปนผูรจนา  

๑๒) อุตตรวินิจฉยฎีกา พระมหาอุปติสสเถระ เปนผูรจนา  

๑๓) อุตตรวินิจฉยฎีกา พระวาจิสสรเถระ เปนผูรจนา  

๑๔) วินยัตถสารสันทีปนีฎีกา พระมหาอุปติสสเถระ เปนผูรจนา  

๑๕) สุมงัคลปสาทนีฎีกา พระสังฆรักขิตเถระ เปนผูรจนา  

๑๖) ลีนัตถปกาสนาฎีกา พระเรวตเถระ เปนผูรจนา 

๑๗) วินยาลังการฎีกา พระมุนินทโฆสเถระ เปนผูรจนา  

๑๘) สีมาลังการฎีกา พระสัทธัมมโชติปาลเถระ เปนผูรจนา  

๒. ฎีกาพระสูตร มี ๑๙ คัมภีร คือ 

๑) ลีนัตถปกาสนา ฎีกาทีฆนิกาย พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา  

๒) ลีนัตถปกาสนา ฎีกามัชฌิมนิกาย พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา  

๓) ลีนัตถปกาสนา ฎีกาสังยุตตนิกาย พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา  

๔) ลีนัตถปกาสนา ฎีกานิบาตชาดก พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา  
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๕) ปรมัตถมัญชูสา มหาฎีกาวิสุทธมรรค พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา  

๖) สังขปตถโชตนี จูฬฎีกาวิสุทธิมรรค พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา  

๗) เอกังคุตตรฎีกาคัมภีรใหม พระสารีบุตรเถระ เปนผูรจนา  

๘) ทุกังคตุตรฎีกาคัมภีรใหม พระสารีบุตรเถระ เปนผูรจนา  

๙) ติกังคุตตรฎีกาคัมภีรใหม พระสารีบุตรเถระ เปนผูรจนา  

๑๐) จตุกังคุตตรฎีกาคัมภีรใหม พระสารีบุตรเถระ เปนผูรจนา 

๑๑) ปญจุกังคุตตรฎีกาคัมภีรใหม พระสารีบุตรเถระ เปนผูรจนา  

๑๒) ฉักกังคุตตรฎีกาคัมภีรใหม พระสารีบุตรเถระ เปนผูรจนา 

๑๓) สัตตังคุตตรฎีกาคัมภีรใหม พระสารีบุตรเถระ เปนผูรจนา  

๑๔)  อัฏฐังคุตตรฎีกาคัมภีรใหม พระสารีบุตรเถระ เปนผูรจนา  

๑๕) นวังคตุตรฎีกาใหม พระสารีบุตรเถระ เปนผูรจนา  

๑๖) ทสังคุตตรฎีกาคัมภีรใหม พระสารีบุตรเถระ เปนผูรจนา  

๑๗) เอกาทสังคุตตรฎีกาคัมภีรใหม พระสารีบุตรี เปนผูรจนา  

๑๘) ธัมมปทัฏฐกถาคัมภีรใหม พระวรสัมโพธิชธเถระ เปนผูรจนา  

๑๙) เปฏกาลังการฎีกาคัมภีรใหม พระสังฆราช ญาณวังสเถระ ธรรมเสนาบดี เปนผูรจนา  

๓. ฎีกาพระอภิธรรม มี ๓๓ คัมภีร คือ 

๑) ลีนัตถโชตนา มูลฎีกาธรรมสังคณี พระอานันทาจารย เปนผูรจนา  

๒) ลีนัตถโชตนา มูลฎีกาวิภังค พระอานันทาจารย เปนผูรจนา  

๓) ลีนัตถปกาสินี มูลฎีกาธาตุกถา พระอานันทาจารย เปนผูรจนา  

๔) ลีนัตถโชตนา มูลฎีกาปุคคลบัญญัติ พระอานันทาจารย เปนผูรจนา  

๕) ลีนัตถโชตนา มูลฎีกากถาวัตถุ พระอานันทาจารย เปนผูรจนา  

๖) ลีนัตถดชตนา มูลฎีกายมก พระอานันทาจารย เปนผูรจนา  

๗) ลีนัตถโชตนา มูลฎีกาปฏฐาน พระอานันทาจารย เปนผูรจนา  

๘) ลีนัตถโชตนา อนุฎีกาธรรมสังคณี พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา  

๙) ลีนัตถปการสินี อนุฎีกาวิภังค พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา  

๑๐) ลีนัตถปกาสินี อนุฎีกาธาตุกถา พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา 

๑๑) ลีนัตถปกาสินี อนุฎีกาปฏฐาน พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา 

๑๒) ลีนัตถปกาสีนี อนุฎีกากถาวัตถุ พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา  

๑๓) ลีนัตถปกาสินี อนุฎีกายมก พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา  

๑๔) ลีนัตถปกาสินี อนุฎีกาปคคลบัญญัติ พระธรรมปาลเถระ เปนผูรจนา  

๑๕) อภิธัมมัตถสังคหฎีกาคัมภีรเกา พระนววิมลเถระ เปนผูรจนา  

๑๖) อภิธัมมาตารฎีกาคัมภีรเกา พระวาจิสสระเปนผูรจนา  
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๑๗) สัจจสังเขปฎีกาคัมภีรเกา พระวาจิสสรเถระ เปนผูรจนา  

๑๘) อภิธัมมาตารฎีกาคัมภีรใหม พระสุมงคลเถระ เปนผูรจนา  

๑๙) ปรมตัถวินิจฉยฎีกาคัมภีรเกา พระมหาโพธิเถระ เปนผูรจนา  

๒๐) เขมาฎีกา พระมหาโพธิเถระ เปนผูรจนา 

๒๑) เขมปกรณฎีกา พระเขมเถระ เปนผูรจนา 

๒๒) อภิธัมมัตถวิกาสนีฎีกา พระสุมงคลเถระ เปนผูรจนา  

๒๓) อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา  พระสุมงคลเถระ เปนผูรจนา 

๒๔) สังเขปวัณณนาฎีกา สัทธัมมโชติปาลเถระ เปนผูรจนา 

๒๕) อเผคคุสารัตถทีปนีจูฬฎีกา พระมหาสุวัณณทีปเถระ เปนผูรจนา  

๒๖) มธุสารัตถทปีนีฎีกา พระอานันทเถระ เปนผูรจนา  

๒๗) ปรมตัถทีปนีฎีกา ทานอาจารย อู ญาณธชะ เปนผูรจนา  

๒๘) มณิสารมัญชุสานวฎีกา พระอริยวังสเถระ เปนผูรจนา  

๒๙) นามจารทีปกฎีกา พระสัทธัมมโชติปาลเถระ เปนผูรจนา  

๓๐) โมหวิจเฉทนีฎีกา พระมหากัสสปเถระ เปนผูรจนา  

๓๑) ปรมตัถพินทุฎีกา พระมหากัสสปเถระ เปนผูรจนา  

๓๒) ลีนัตถปกาสินีโปราณฎีกานามรูปปริจเฉท ไมปรากฏนามผูรจนา 

๓๓) นามรูปปริเฉทฎีกาคัมภีรเกา ไมปรากฏนามผูรจนา 

 

๓.๔ คัมภีรโยชนา 

โยชนา ไดแก คัมภีรแสดงการสรางประโยค และแปลความหมาย เปนหลักฐานชั้นที่ ๔ แบง

ออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 

๑. โยชนาพระวินัย มี ๕ คัมภีร คือ 

๑) โยชนาวินยั แกศัพทวินัยทั้ง ๕ คัมภีร พระญาณกิตติเถระ เปนผูรจนา 

๒) ปาราชิกกัณฑอรรถกถาโยชนา พระสิริมังคลาจารย เปนผูรจนา 

๓) ปาจิตติยาทิอรรถกถาโยชนา พระชาคราภิวังสเถระ เปนผูรจนา 

๔) ขุททกสิกขาโยชนา พระเถระวนวาสี ไมปรากฏนาม เปนผูรจนา 

๕) วินยวินิจฉยโยชนา พระเถระวนวาสี ไมปรากฏนาม เปนผูรจนา 

๒. โยชนาพระสูตร มี ๔ คัมภีร คือ 

๑) นิธิกัณฑสุตตอัตถโยชนา พระจารนิทาลภเถระ หรือ พญาจี สยาดอ เปนผูรจนา 

๒) ธัมมปทัฏฐกถาคาถาโยชนา พระสิรสิุมังคละเถระ เปนผูรจนา  

๓) ตุลัตถโยชนา พระอุกกังวังสมาลาเถระ เปนผูรจนา 

๔) ปจจเวกขณโยชนา พระอุกกังวังสมาลาเถระ เปนผูรจนา 
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๓. โยชนาพระอภิธรรม ๑๓ คัมภีร คือ  

๑) โยชนาอัฏฐสาลินี พระญาณกิตติเถระ เปนผูรจนา 

๒) อัฏฐสาลินีอรรถกถาโยชนา พระสิริมังคลาจารย เปนผูรจนา 

๓) โยชนาสัมโมหวิโนทนี พระญาณกิตติเถระ เปนผูรจนา 

๔) สัมโมหวิโนทนีอรรถกถา พระสิริมังคลาจารย เปนผูรจนา 

๕.) โยชนาธาตุกถา พระญาณกิตติเถระ เปนผูรจนา 

๖) ธาตุกถามูลฎีกาโยชนา พระสารทัสสีเถระ หรือ ปุพพาราม สยาดอ เปนผูรจนา 

๗) สังคหโยชนา พระกวิธชเถระ เปนผูรจนา 

๘) ธาตุวัตถุโยชนา พระกวิธชเถระ เปนผูรจนา 

๙) โยชนาปุคคลบัญญัติ พระญาณกิตติเถระ เปนผูรจนา 

๑๐) โยชนากถาวัตถุ พระญาณกิตติเถระ เปนผูรจนา 

๑๑) โยชนายมก พระญาณกิตติเถระ เปนผูรจนา 

๑๒) โยชนาปฏฐาน พระญาณกิตติเถระ เปนผูรจนา 

๑๓) โยชนาอภิธัมมัตถวิภสนี พระญาณกิตติเถระ เปนผูรจนา 
 

๓.๕ คัมภีรคัณฐิ 

คัมภีรคัณฐิ ไดแก คัมภีรอธิบายความหมายที่เปนเงื่อนงำ หรือปมสำคัญ ๆ เปนหลักฐานชั้นที่

๕ มี ๒๘ คัมภีร คือ  

๑) จูฬคัณฐิปทะ พระโชติปาลเถระ เปนผูรจนา 

๒) มัชฌิมคัณฐิปทะ พระโชติปาลเถระ เปนผูรจนา  

๓) มหาคัณฐิปทะ พระโชติปาลเถระ เปนผูรจนา คัณฐิ ๑-๓ คัมภีรนี้ ไมเคยออกจากลังกา 

๔) สุตตสีลขันธปาลิคัณฐิ พระสารทัสสีเถระ เปนผูรจนา  

๕) สุตตสีลขันธวรรคกถาคัณฐิ อำมาตยผูหนึ่ง เปนผูรจนา  

๖) สุตตมหาวรรคกถาคัณฐิ ซุงทา สยาดอ เปนผูรจนา 

๗) สุตตปาเถยยอรรถกถาคณัฐิ ซุงทา สยาดอ เปนผูรจนา 

๘) ปญจวินยอรรถกถาคัณฐิ ปฐมสินแต สยาดอ เปนผูรจนา  

๙) กังวิตรณีอรรถกถาคัณฐิ พระสัทธัมมทีปนีเถระ เปนผูรจนา 

๑๐) อัฏฐสาลินีอรรถกถาคณัฐิ ปฐมจอ อองซาย สยาดอ เปนผูรจนา 

๑๑) สัมโมหวิโนทนีอรรถกถาคัณฐิ พระคุณาจารเถระ หรือชเวดอง สยาดอ เปนผูรจนา 

๑๒) มาติกาคัณฐิ พระสังฆราชญาณเถระ เปนผูรจนา  

๑๓) ธาตุกถาคัณฐิ พระสังฆราชญาณเถระ เปนผูรจนา  



                                      พระไตรปฎกศึกษา ๔๕ นาที     หนา  ๓๐ 

 

๑๔) ยมกคัณฐิ พระสังฆราชญาณเถระ เปนผูรจนา  

๑๕) สังคหคัณฐ ิพญาจี พระชาครเถระ เปนผูรจนา 

๑๖) สังคหคัณฐ ิเยสะโจ พระวรสัมโพธิเถระ เปนผูรจนา  

๑๗) สังคหคัณฐ ิจอออง สันถา พระชินจักกาภิวังสเถระ เปนผูรจนา  

๑๘) ปาราชิกกัณฑคัณฐิ พระสังราชญาณเถระ เปนผูรจนา  

๑๙) วินยสารคัณฐิ พระมุนินทสารเถระ เปนผูรจนา  

๒๐) ปฏิสัมภิทามัคคอรรถกถาคัณฐิ พระเถระลังกา เปนผูรจนา  

๒๑) อภิธรรมคัณฐิ พระมหากัสสปเถระ เปนผูรจนา  

๒๒) วิสุทธิมัคคัณฐิ พระชาครเถระ หรือชเว จินสยาดอ และพระสัทธัมมโชติปาลเถระ เปนผู

รจนา  

๒๓) สมาสคัณฐิ พระชาครเถระหรือชเว จินสยาดอ เปนผูรจนา  

๒๔) พาลาวตารคัณฐิ พระจักกปาลเถระ เปนผูรจนา 

๒๕) สัททัตถเภทจินดาคัณฐิปทะ พระวิสุทธาจารเถระ และพระจันทิมาเถระ เปนผูรจนา 

๒๖) สัททัตถคัณฐิ พระวิจารเถระ เปนผูรจนา  

๒๗) อภิธัมมัตถสังคหคัณฐิ พระวิจารเถระ เปนผูรจนา  

๒๘) ทุฎฐักขรคัณฐิ พระญาณวรเถระ เปนผูรจนา  
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